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W dniu 21 marca 2011 r. zamawiający dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

 

1) pkt 5.2. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

2) pkt 6.2. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

6.2. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu oceny spełniania warunków, o których mowa w pkt 

5.2. SIWZ. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt  

5.2. SIWZ wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnianiu tych warunków. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.  

 

3) w Załączniku nr 3 do SIWZ tekst: 

 

„Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, ze wykonawca spełnia warunek udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, tj. wykonał co najmniej 3 

usługi polegające na obsłudze technicznej uroczystości z wykorzystaniem dwóch telebimów, każda 

o wartości co najmniej 50.000 zł brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.” 

 

zastępuje się tekstem: 

 

„Oświadczam / oświadczamy, że spełniam / spełniamy warunki, dotyczące:  

1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.” 

 

Wzór Załącznika nr 3 do SIWZ po dokonanej zmianie jest udostępniony na stronie, na której 

jest udostępniana SIWZ. 
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4) w pkt 6.6. SIWZ wyrazy „Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 5.2. 

SIWZ” zastępuje się wyrazami „Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa 

w pkt 5.2. SIWZ”, 

 

5) zmienia się terminy określone w pkt 10.10, 10.12., 10.13., na „nie otwierać przed upływem godziny 

14.30., w dniu 23 marca 2011r.”, 

 

6) w pkt 11.1. SIWZ zmienia się termin składania ofert na dzień 23 marca 2011r. na godzinę 14.00., 

 

7) w pkt 11.2. SIWZ zmienia się termin otwarcia ofert na dzień 23 marca 2011r. na godzinę 14.30. 

 


