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Numer: 18139-2017 

Data: 01/02/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 

16022131700000, ul. ul. Obrońców Stalingradu  66, 45512   Opole, woj. opolskie, 

państwo Polska, tel. 77 45 26 230, e-mail Malgorzata.Pach.opole@rdos.gov.pl, faks 

77 45 26 231.  

Adres strony internetowej (url): opole.rdos.gov.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń 

lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert 

W ogłoszeniu powinno być: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy Pzp,wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 

nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 
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