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Wydzial Zam6wien Publicznych 

ZP.271.39.898.2011 

Wszyscy uczestnicy post~powaDia 

ubiegaj:tcy si~ 0 udzielenie zamowienia 
publicznego 

dotyczy: post,<powania 0 udzielenia zam6wienia publicznego na utrzymanie dr6g powiatowych, 
gminnych, wojew6dzkich oraz dr6g wewn~trznych na terenie miasta Swi~tochtowice w zakresie 
wykonywania rob6t konserwacyjnych, porz'tdkowych i innych zmierzaj'tcych do zwi~kszenia 
bezpieczenstwa i wygody ruchu, w tym takze odsniezanie i zwalczanie sliskosci zimowej. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 .01.2004 Prawo zam6wien publicznych (tekstjedn. 
Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z p6Zn. zm.) Zamawiaj'tcy dokonuje modyfikacji treSci specyfikacji 
istotnych warunk6w zam6wienia w cz~sci dotycz'tcej warunk6w udziatu w post~powaniu oraz 
sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunk6w, terminu wniesienia wadium, okolicznosci 
zmiany umowy w nast~puj'tcy spos6b : 

L.p. Przed modyfikacj't Po modyfikacji 

I. 

Rozdzial 5. Warunki udziaru w post,<powaniu 
oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spemiania tych warunk6w 
zapis: 
Jezeli Wykonawca wykazuj'l.c spemianie 
warunk6w, 0 kt6rych mowa powyzej polega na 
wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdoJnych do 
wykonania zam6wienia innych podmiot6w, 
niezaleinie od charakteru prawn ego l'1.cz'l.cych 
go z nimi stosunk6w, a podmioty te b,<d'l. braly 
udzial w realizacj i cz,<sci zam6wienia -
zobowi'l.zany jest udowodnic Zamawiaj'l.cemu, 
iz b((dzie dysponowal zasobami niezb((dnymi 
do realizacji zam6wienia, w szczeg61noSci 
przedstawiaj'l.c w tym celu pisemne 
zobowi'l.zanie tych podmiot6w do oddania mu 
do dyspozycj i niezb,<dnych zasob6w na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu 
zam6wienia. 

Rozdzial 5. Warunki udziaru w post,<powaniu oraz 
opis sposobu dokonywania oceny spemiania tych 
warunk6w 
zapis: 
Jezeli Wykonawca wykazuj'l.c spemianie 
warunk6w, 0 kt6rych mowa powyzej polega na 
wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym 
osobach zdolnych do wykonania zam6wienia lub 
zdolnosciach flnansowych innych podmiot6w, 
niezaleznie od charakteru prawnego l'1.cz'l.cych go 
z nimi stosunk6w, a podmioty te b,<d'l. braly udzial 
w realizacji cz,<sci zam6wienia - zobowi'l.zany jest 
udowodnic Zamawiaj'l.cemu, ii b,<dzie dysponowat 
zasobami niezb,<dnymi do realizacji zam6wienia, 
w szczeg61nosci przedstawiaj'l.c w tym celu 
pisemne zobowi'l.zanie tych podmiot6w do 
oddania mu do dyspozycji niezb((dnych zasob6w 
na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zam6wienia. 

2. 

Rozdzial 6 Wykaz oswiadczen lub 
dokument6w, jakie maj'l. dostarczyc 
wykonawcy w celu potwierdzenia spemiania 
warunk6w udziaru w post,<powaniu. 
zapis: 
Jeieli Wykonawca wykazuj'l.c spemianie 
warunk6w, 0 kt6rych mowa powyzej polega na 
wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do 
wykonania zam6wienia innych podmiot6w, 
niezaleznie od charakteru prawnego l'l.cz'l.cych 
go z nimi stosunk6w, a podmioty te b,<d'l. braly 
udzial w realizacj i cz,<sci zam6wienia -

Rozdzial6 Wykaz oswiadczen lub dokument6w, 
jakie maj'l. dostarczyc wykonawcy w celu 
potwierdzenia spelniania warunk6w udziaru w 
post,<powaniu. 
zapis: 

Jezeli Wykonawca wykazujqc spemianie 
warunk6w, 0 kt6rych mowa powyzej polega na 
wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym 
osobach zdolnych do wykonania zam6wienia lub 
zdolnosciach flnansowych innych podmiot6w, 
niezaleznie od charakteru prawnego lqczqcych go 
z nimi stosunk6w, a podmioty te b,<dq braly udzial 

zobowi'l.zany jest w realizacji cz,<sci zam6wienia - zobowiqzany jest 



udowodnic Zamawiajqcemu, it bt<dzie udowodnic Zamawiajqcemu, it bydzie dysponowa! 
dysponowa! zasobami niezbt<dnymi do zasobami niezbt<dnymi do realizacji zam6wienia, 
realizacji zam6wienia, w szczeg61nosci w szczeg61nosci przedstawiajqc w tym celu 
przedstawiajqc w tym celu pisemne pisemne zobowiqzanie tych podmiot6w do 
zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu oddania mu do dyspozycji niezbt<dnych zasob6w 
do dyspozycji niezbt<dnych zasob6w na okres na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
korzystania z nich przy wykonaniu zam6wienia. 
zam6wienia. 

Niniejsze zmiany s<t wi<tzqce dla uczestnik6w post~powania i nalezy je uwzgl~dnic w skladanej 
ofercie. 
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