
 

 

 
 

            BZP.2412.2.2017.EH                                                     Wrocław, 29.03 2017 r. 

 

INFORMACJA NR 2 

ZMIANA TREŚCI SIWZ  
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Dotyczy: postępowania nr BZP.2412.2.2017.EH prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:  

Remont i przebudowa pomieszczeń nr 36, 36a, 37, 38 i 39 oraz dwóch 

pomieszczeń biurowych dla potrzeb Kancelarii Ogólnej zlokalizowanych na 

parterze w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. 

Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu  

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 ze zm.) Zamawiający zmienia treść zapisów SIWZ.  

Zamawiający zmienia: treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

- w rozdziale VI pkt. 5.2.2 oraz pkt. 6 ppkt. 2) i pkt 7 

- w rozdziale XIII PKT 2.2 ppkt 2.2.2. 

oraz zmienia Ogłoszenie o zamówieniu w sposób następujący: 

1. W SIWZ w rozdziale VI wykreśla się punkt 5.2.2 o następującym brzmieniu: 

Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, 

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 

2.  W SIWZ w rozdziale VI SIWZ wykreśla się pkt. 6 ppkt 2)  
 

• o następującym brzmieniu: 

2) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu; 

• w SIWZ w rozdziale VI zmienia się pkt 7, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 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 w pkt 6 ppkt 1) 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, wystawionym w terminie 

odpowiednio jak dla dokumentów, o których mowa powyżej. 

 

3. W SIWZ w rozdziale XIII pkt 2.2 ppkt 2.2.2 jest: 

 

Minimalny okres gwarancji powinien wynosić 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca wskaże 

w ofercie krótszy okres gwarancji lub nie wskaże żadnego, do porównania i oceny ofert 

Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji tj. 60 miesięcy. 

 

Poprawia się na:  

Minimalny okres gwarancji powinien wynosić 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca 

wskaże w ofercie krótszy okres gwarancji jego oferta zostanie odrzucona na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 jako nieodpowiadająca treści SIWZ. Jeżeli 

Wykonawca nie wypełni w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) pozycji dot. 

oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie wartość minimalną tj. 60 

miesięcy. 

4. W Ogłoszeniu o zamówieniu: 

 

W pkcie III.4  Wykaz oświadczeń lub dokumentów , składanych przez wykonawcę w 

postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp, jest: 

 

1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1)Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

Pzp; 2)Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)Dokumentów dotyczących podmiotów 

trzecich, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – jeśli 

wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 4) W przypadku złożenia oferty 

przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty 

dotyczące każdego z wykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego 

podstaw wykluczenia. 2.Dla potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt 3 Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych, 

bezpłatnych bazach danych. Wykonawca powinien wskazać w formularzu oferty na 

ogólnie dostępne, elektronicznie prowadzone bazy danych, z których Zamawiający może 

bezpłatnie pozyskać określone dokumenty. 3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których 

mowa w pkt 1. ppkt 1) i 2)- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 



że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu; 4.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 w pkt 6 ppkt 1) i 2) 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, wystawionym w terminie odpowiednio jak dla dokumentów, o których mowa 

powyżej. 5.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór oświadczenia 

załącznik nr 15 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Poprawia się na:  

1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1)Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

Pzp;  

2)Dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia – jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 

4)W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia dokumenty dotyczące każdego z wykonawców, w celu wykazania braku 

istnienia wobec niego podstaw wykluczenia. 2.Dla potwierdzenia okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w 

ogólnie dostępnych, bezpłatnych bazach danych. Wykonawca powinien wskazać w 

formularzu oferty na ogólnie dostępne, elektronicznie prowadzone bazy danych, z których 

Zamawiający może bezpłatnie pozyskać określone dokumenty. 3.Jeżeli Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów o których mowa w pkt 1. ppkt 1) - składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

4.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 w pkt 6 ppkt 1 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, wystawionym w terminie 

odpowiednio jak dla dokumentów, o których mowa powyżej. 5.Wykonawca w terminie 3 

dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy PZP (wzór oświadczenia załącznik nr 15 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Jednocześnie na podstawie art. 12a i art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający 

informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert: 

- termin składania ofert i wniesienia wadium–  do dnia 06.04.2017 r. – do godz. 10:00 

- termin otwarcia ofert –  w dniu 06.04.2017 r. – o godz. 11:00.  

Z dyspozycji art. 38 ust. 4a pkt. 1) Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

 
prof. dr hab. Adam Jezierski 

REKTOR 

Uniwersytetu Wrocławskiego 


