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DI.2831.6.2021 
 

ZMIANA TREŚCI SWZ (nr 1) 
 

DOTYCZY:POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE 
PODSTAWOWYM NA „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI REMONTU POMNIKA 
ARMII CZERWONEJ NA CMENTARZU RAKOWICKIM W KRAKOWIE” 
Nr sprawy P – 6 / TP / 2021 

 
Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków,  

ul. Rakowicka 26, informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, dokonuje modyfikacji 
SWZ w zakresie pkt. 6.7. 
 
Było:  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy  
z osobna, oświadczenia wymienione w pkt. 6.1. SWZ wraz z informacjami o których stanowi pkt. 
6.3. SWZ (pełnomocnictwo) i pkt. 6.4. SWZ (powołanie na zasoby). Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
 
Ma być:  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy  
z osobna, oświadczenia wymienione w pkt. 6.1. SWZ wraz z informacjami o których stanowi pkt. 
6.3. SWZ (pełnomocnictwo) i pkt. 6.4. SWZ (powołanie na zasoby). Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
Dodatkowo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają 
oświadczenie, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy. 
 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
W związku z wprowadzoną zmianą, Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert. 
 
 

Dyrektor 
Paweł Sularz 

 
 
 
Rozdzielnik: 
1. Tablica ogłoszeń 
2. Strona www.zck-krakow.pl 
3. A/a 
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P – 6 / TP / 2021 
Załącznik nr 2e do SWZ 

 
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
 
……………………………………… 
(pełna nazwa / firma, adres,  
w zależności od podmiotu: NIP / PESEL, KRS / CEiDG) 

 
reprezentowany przez: 
 
……………………………………… 
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

o zakresie wykonywania zamówienia przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji 
remontu pomnika Armii Czerwonej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, oświadczam, co 
następuje: 
 
 
1. Wykonawca …………………………………….. zrealizuje następujące  
                               (nazwa i adres wykonawcy) 
 

roboty budowlane: ………………………………………………………………………… 
 
dostawy:  ………………………………............………………………………………… 
 
usługi:  ……………………………………................…………………………………… 

 
 
2. Wykonawca …………………………………….. zrealizuje następujące  
                               (nazwa i adres wykonawcy) 
 

roboty budowlane:………………………………………………………………………… 
 
dostawy: ……………………………………............…………………………………… 
 
usługi: …………………………………………...............……………………………… 

 
 
Oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne  
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 


