
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 35024-2013 z dnia 2013-01-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzozów
Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących wodociągów zaopatrujących w wodę 
mieszkańców budynków przy ul. ks. Bielawskiego, Plac Grunwaldzki, ul. Armii Krajowej, ul. 
Mickiewicza, ul. Parkowej i ul. Zdrojowej. Długość...
Termin składania ofert: 2013-02-11 

Numer ogłoszenia: 36348 - 2013; data zamieszczenia: 26.01.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 35024 - 2013 data 25.01.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o., ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów, 
woj. podkarpackie, tel. 0-13 4341549, fax. 0-13 4341549.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.7).
• W ogłoszeniu jest: należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 

50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych 
przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych pań-
stwach.

• W ogłoszeniu powinno być: nie.
II.2) Tekst, który należy dodać:

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6).
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: inne dokumenty niewymienione w pkt 

III.4) albo w pkt III.5) a) wypełniony Formularz Ofertowy, łącznie z tabelą cen po-
szczególnych elementów robót, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. b) Upoważnienie 
osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumen-
tów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej 
notarialnie. Wobec wykonawcy, będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność 
gospodarczą zaleca się dołączenie od oferty aktualnego wypisu z ewidencji działalno-
ści gospodarczej (oryginał lub potwierdzoną za zgodność kserokopię). c) w przypad-
ku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umoco-
wania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosow-
nie do art. 23 ust. 2 ustawy;.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=35024&rok=2013-01-25

