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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 326148-2014 z dnia 2014-10-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Luboń

DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA SPRZĘTU I POJAZDÓW będących w użytkowaniu

zamawiającego, tj.: Część 1 - sukcesywne dostawy oleju napędowego, poprzez tankowanie pojazdów
zamawiającego w okresie od zawarcia umowy do...
Termin składania ofert: 2014-10-14

Numer ogłoszenia: 326268 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 326148 - 2014 data 02.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
"KOM-LUB" Sp. z o .o., ul. Niepodległości 11, 62-030 Luboń, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8130-551, fax.
0-61 8130-551.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.2).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert; - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu
spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w
realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2..
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.3).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dokumenty podmiotów zagranicznych - Jeżeli wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.4).

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=326268&rok=20...
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Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy
kapitałowej - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;.
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