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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 36542194800000, ul. Hoża  13a,

00-528  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 2774201, e-mail

zamowienia@zzw.waw.pl, faks -.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w

postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z

innym wykonawcą nieprowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/83355fbe-240f-4969-99a4-49ed4...
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Zamówienia. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 10 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z

udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nieprowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie Zamówienia. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do SIWZ.
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