
NINIEJSZE SPROSTOWANIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE NA TABLICY OGŁOSZEŃ W ZDW 
W ŁODZI ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ ZDW W ŁODZI W DNIU 18.07.2017 r. 

Ogłoszenie nr 500004160-N-2017 z dnia 18-07-2017 r.  

Łódź: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 551097-N-2017  

Data: 14/07/2017  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 47085064500000, ul. ul. Sienkiewicza  3, 

90113   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 6162270, 71, e-mail dz@zdw.lodz.pl, faks 426 162 273.  

Adres strony internetowej (url): www.zdw.lodz.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 7  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. III.4 ppkt 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych 

podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest wypełnić informację 

dotyczącą polegania na zasobach innych podmiotów w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3. W odniesieniu 

do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt III.2.2, natomiast spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt III.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o 

zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. pkt. III 3) i III 4 składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, składając ofertę , informuje 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 


