
GMINA LEONCIN 
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NlPk,~2~-Myfi%118: 011170471 
Leoncin, dnia 10 listopada 2017 roku 

MI 

Wszystkich Wykonawców 

MODYFIKACJA 

treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

dot. o udzielnie zamOwienia pub!icznego nr KZPA.271.PN.8.2017 prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego z dnia 31 padziernika 2017 r. na zadanie pn. 

Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Leoncin w 2017- 2018 r ". 

Gmina Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin dzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1579), modyfikuje treë Specyfikacj i Istotnych Warunków ZamOwienia sporzqdzonej w 

postepowaniu o udzielenie publicznego. 

Zakres modyfikacji jest nastepujcy: 

Zahlcznik 4 do siwz - Grupa kapitalowa zadania pn. Przebudowa drogi cz. dz. nr 

ewid. 73 w miejscowoci Stare Gniewniewice na odcinku od km 0+000 do 2+290, cz. dz. nr 

ewid. 215 w miejscowoci Wilków n/Wishl na odcinku od km 0+000 do 3+950, cz. dz. nr 

ewid. 90/1 w miejscowoci Nowy Secymin na odcinku od km 0+000 do 3+480 o lqcznej 

dlugoci 9,720 km. otrzymuje brzmienie: zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie 

bipieoncin.pl  w zakladce ,,przetargi/ogolne". 

Termin skiadania ofert: nie ulega zmianie. 

Termin otwarcia ofert: nie ulega zmianie. 	
Zup W TAGMII

( Sekretarz .iiny 



Zatqcznik nr 4 do SIWZ 

Owiadczenie 

o przynaleznosci lub braku przynaIeznoci do tej samej grupy kapitatowej 

Ja ni±ej podpisany 
(imiq i nazwisko skIadajcego owiadczenie) 

bdc uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy: 

(nazwa Wykonawcy) 

(adres siedziby Wykonawcy) 

biorqcego udziat w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Przebudowa drog gminnych na tereriie gminy Leoncin w 2017-2018 r. 

(KZPA.271.PN. 8.2017) 

niniejszym owiadczam, i: 

E Wykonawca nie przynaleky do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji I konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pó±n. zm.) z Wykonawcami, 

którzy zfo±yli oferty w przedmiotowym postpowaniu o udzielenie zamówienia. *) 

E Wykonawca przynalezy do tej samej grupy kapitafowej {cznie z nw. Wykonawcami, którzy zfo±yIi 

odrbne oferty w przedmiotowym postpowaniu o udzielenie zamówi enia**):  

L. p. 	 Nazwa podmiotu 	 Siedziba 

data 

(czytelny podpis osoby/osob upowaznionych 

do reprezentowania Wykonawcy lub podpis i stem pel imienny) 

*) Wtaciwe zaznaczy, 
**) Wraz ze ztoeniem owiadczenia o przynaIenoci do tej samej grupy kapitalowej z Wykonawcami, 

którzy zto±yli odrbne oferty, Wykonawca mote przedstawié dowody wykazujce, 2e istniejce powiqzania z ww. 
Wykonawcami nie prowadzq do zaktócenia konkurencji w przedmiotowym postpowaniu o udzielenie zamówienia. 


