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MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych na: Dostarczenie w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
na obszarze Gminy Kowalewo Pom.” realizowanego w ramach Działania 8.3. –
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 szerokopasmowego Internetu
dla 150 gospodarstw domowych oraz dla 11 zestawów komputerowych znajdujących się w
świetlicach wiejskich na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” .
Gmina Kowalewo Pom. modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia
16.01.2015 roku (data zamieszczenia: 16 styczeń 2015 roku), nr sprawy: IB.042.2.6.2.2014 na
„Dostarczenie szerokopasmowego Internetu dla 150 gospodarstw domowych oraz dla 11 zestawów
komputerowych znajdujących się w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu polega na
zmianie w
§ 10. pkt. 7 Wymagania dotyczące wadium
było: "Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający jest obowiązany
zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie."
powinno być: "Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.
25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej."
W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniony.
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