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Zamiast:   

III.2.1: Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru 
zawodowego lub handlowego: 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Aktualny odpis z 
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. 
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz z właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

III. 2.2: oświadczenie wg załącznika nr 2 do SIWZ. 

IV.3.3: 8.1.2009. 

IV 3.4: 8.1.2009. 

IV 3.8: 8.1.2009 (10:30). 

Powinno być:   

III.2.1: Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru 
zawodowego lub handlowego: 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Aktualny odpis z 
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. 
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz z właściwego oddziału 



Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym art. 24 ust. 1 pkt 4 ÷ 8 Ustawy, wydana nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą 
wyznaczoną do składania ofert; 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wydana nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą 
wyznaczoną do składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych, o których mowa w art. 2 ustawy z 
dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary ( Dz. U. Nr 197, poz. 1661). 

III.2.2: przedłożyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, na kwotę o wartości minimum 500 000,00 PLN. 

IV.3.3: 15.1.2009. 

IV 3.4: 15.1.2009. 

IV 3.8: 15.1.2009 (10:30). 

Inne dodatkowe informacje 

Sprostowanie.

 


