
Gmina lKolbusza,v'a

ul, Obroricdw Pokoiu 21,

3 6-1 00 Kolb r,tszotwrt, woi. Podkarpackie

Kolbuszowa, dnia 30.04.2019 r.

Modyfik.acja treSci

Wszyscy Wykonawcy

Specyfi kacj i Istotnych Warunk6w Zam6w ienia

Dofycry: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie ptzetargv

niec,graniczonego na zadanie pn.: ,rUdzielenie kredytu na splatg wczeSniej

zaci4gnigtych kredyt6w i poZyczek w kwocie 4 554 911,00 zl"

Ogloszenie w Biuletynie Zam6wieri Publicznych nr 541314-N- 2019 z dnia 2019-04-25 r.

Ogloszenie o z:miani e ogloszenia nr 5400845 1 0-N-20 1 9 z dnia 2019-04-30

Ogloszenie o z:am(ivrieniu - Usluga

l. Tu ayiaj4c;z tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obroric6w Pokoju 21,36-100 Kolbuszowa

zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri

publicznych (tj. Dz. IJ. z 2018 r. poz. 1986 z p62n. zm. ) modyfikuje treSi

Specyfikacji Istotnych Warunkow Zarnowrenia sporz4dzonej w postgpowaniu

o udzii:leniu zam6wienia publicznego.

Tre56 orzed zmiana TreS6 oo zmianie

Strona tytulowa S,IWZ:

SPECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKOW
ZAM.OWIENIA

na zadanie:

Udzielenie kredytu na siplatg wczeSniej zaciqgnigtych

kredl,i6vv i poZyczek w kwocie 4'554,911 zl

numer referencyj ny nadrmy sprawie : 2P.27 1.1 .20.20 | 9

:zawlera :

Rozdzial l: Instrukcia dla Wvkonawc6w

Roz-dzial ll: Fornrularzofertyzzal4cznikami:
Zatqcznik nr L' Wyloaz rob6t budowlanych
Zalqcznik nr 2 llykaz os6b, ktore bgdq uczestniczyt
w wy ko nyw a ni u za mow i e n ia
Zalqcznik nr 3; Oiwia,lczenie wykonawcy - skladane na

podstawie art. 25a ust. ,l u'stawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2 164 t.i.

z p6ln zm.) (dalej jako: ustawa PZP), dotyczqce
p rz esla ne k wy kluc :z e nia z p o s tg p ow a nia
Zalqcznik nr 1: OiwiaCczenie wykonawcy - skladane na
podstawie art. 25a ust I uLstawy

Strona tytulowa SIWZ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKoW
ZAM6WIENIA

na zadanie:

Udzielenie kredytu na splatg wczeSniej zaci4gnigtych
kredyt6w i poZyczek w kwocie 4.554,911 zl

numer referencyjny nadany sprawie: 2P.271.1 .20.2019

zawlera'.
Rozdzial I; lnstrukcja dla Wykonawc6w

Rozdzial Il: Formularz oferty zzal4cznikami
Zal4cznik nr 1: Oiwiadczenie wykonawcy - skladane na

podslawie art 25a ust I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam6wieh publicznych (Dz. U. z 2015 poz 2164 ti.
z p62n. zm.) (dalej jako: ustawa PZP), dotyczqce
p rz e sl ane k wy klucze ni a z p os tgp ow ania
Zalqczniknr 2'. Oiwiadczenie wykonawcy - skladane na

podstawie art. 25a ust, I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam6wieit publicznych (Dz. U. z 20I5 poz. 2I64 l.i
z p62n. zm.) (dalej jako: ustawa PZP), dotyczqce

spelniania warunk1w udzialu w postgpowaniu



z dnia 29 styc:znia 2004 r Prawo zamowieh publicznych

(Dz Ll. z 20t:i poz. 2164 tj. z p6in. zm.) (dalei jako:
us t aw a P Z P ), dotycz qc e s p'elniania w arunkow udzialu w

postepowanru
Zalqcznik nr :l: Oiwiaa'czenie dotyczqce grupy
kapitalowej

Rozdziallll: LlchwaliaNrVIIVl03/l9Rady
N4 iejskiej w Kolbuszowej z dnia25
kwietnia 2019r.

w spfa\Yie zaciEgnigcia kedYtu w

banku rvylonionym w drodze przetargLl

na sptalg wczeSniej zaci4gnigtych
kred,,4i,w i po2yczek.

Rozdzial IV: Opinie Regionalnej lzby
Obrachunkowei

Rozdzial V: Sipra'wozdania fi nansowe

Rozdzial l: Instrukcja rdln Wykonawc6w:

Pkt. 9.12. Dokumenty krl6re naleZy dol4czy( do oferty:

Do wypelnionego i podpisanego formularza ofefl:y

nale2y dol4czyt
a) aktualne na dzieir skladnia ofert oSwiadczenie

dotycz4ce przeslanek wykluczenia

z postgpowania-wz6r stanowi Rozdzial II
zalqcznil'l nr 2 SIWZ.

b) aktualne na dzieli skladnia ofert oSwiadczenie

o sDelnianiu warunk6w udzialu

w postgpowaniu- wz6r stanowi Rozdzial II
zal4czni\,. nr 3 SIWZ.

c) Zobowi4zttnie do udostgpnienia (w przypadku

powolyra,ania siq, na zasoby podmiotu trzeciego).

d) Pelnomocnictrvo do podpisania oferty (oryginal

Iub kopia potwie;rdzona za zgodno(( z

oryginalr:rn przez notariusza) wzglgdnie do

podpisan ia innyoh dokument6w skladanych wraz

z ofert4, o ile prawo do ich podpisania nie

wynika z: innych dokument6w zlolonych wraz

z ofert4.

Zal1czniknr 3'. Ofwiadczenie dotyczqce grupy
kapitalowej
Rozdzial III: UchwalaNr VIII/I03/19 Rady

Miejskiej w Kolbuszowej z dnia25 kwietnia 2019r.
w sprawie zaciqgnigcia kredytu w banku wylonionym w
drodze przetargu na splatg wczeSniei zaci4gnigtych
kredyt6w i poLyczek.

Rozdzial IV: Opinie Regionalnej lzby
Obrachunkowei

Rozdzial V: Sorawozdania finansowe

Rozdzial I

Pkt.9.12. Dokumenty kt6re naleZy dol4czy( do ofeny:

Do wypelnionego i podpisanego formularza ot'erry

nale2y dol4czyC

a) aktualne na dzieri skladnia ofert oSwiadczenie

dotycz4ce przeslanek wykluczenia

z postgpowania - wz6r stanowi Rozdzial ll
zal4cznik nr I SIWZ.

b) aktualne na dzieri skladnia ofert o3wiadczenie

o spelnianiu warunk6w udzialu

w postgpowaniu- wz6r stanowi Rozdzial Il
zat4cznik nr 2 SIWZ.

c) Zobowiqzanie do udostgpnienia (w przypadku

powolywania sig na zasoby podmiotu trzeciego).

d) Pelnomocnictwo do podpisania oferty (oryginal

lub kopia potwierdzona zazgodnoS( z

oryginalem przez notariusza) wzglgdnie do

podpisania innych dokument6w skladanych wraz

z ofert4, o ile prawo do ich podpisania nie

wynika z innych dokument6w zlo|onych wraz

z ofert4.

Pozostata tre6i SIWZ pozostaje bez zmtan. Zup,B
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