
 

 

 
Dotacje na innowacje  

Inwestujemy w Waszą przyszłość 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Tarnów Opolski, dn. 19 sierpnia 2013 r. 

 

Zmiana treści SIWZ 

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. zadania pn. 
„Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego 
Internetu w ramach projektu pn.: ,,Zapobieganie  wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów 
Opolski" poprzez usunięcie następujących zapisów: 
 
w rozdziale V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: Spełniają warunki określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące: 
 
usuwa się zapis punktu 1 podpunkt a:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
a) Wykonawca w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych ( załącznik nr 7)  musi działać 
na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Urząd 
Komunikacji Elektronicznej. 
 
 
W rozdziale VI Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22  
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta musi zawierać niżej wymienione dokumenty: 
 
usuwa się zapis podpunktu 2: 
 
Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zgodnie z art. 11 ustawy z 
dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) ze 
względu na realizację usług telekomunikacyjnych.  
 

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert: 

I.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Oferty należy składać do dnia 23.08.2013 r. do godziny 10:00; w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim, ul. Osiedle Zakładowe 7 

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 23.08.2013 r. o godzinie 10:30 w siedzibie 
Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim, ul. 
Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski. 

 


