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Strzelin, dn. 14 grudnia 2011 r.

OGŁOSZENIE O KOREKCIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH W ARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Zakup energii elektrycznej”,
Opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP
pod nr 422748 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zmienia
się brzmienie:
1. pkt 6 ppkt 2 lit. a) SIWZ z:
„2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 7 do SIWZ”
na:
„2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 5 do SIWZ”;
2. pkt 14 ppkt 1 SIWZ z:
„1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa,
której istotne postanowienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. Termin
zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin
ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia odwołania. O nowym terminie zawarcia
umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania
odwoławczego”
na:
„1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa,
której istotne postanowienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Termin
zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin
ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia odwołania. O nowym terminie zawarcia
umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania
odwoławczego”
3. pkt 16 ppkt 1 SIWZ z:
„1. Zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ”
na:
„1. Zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ”
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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