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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Uniwersytet Wrocławski Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: pl.Uniwersytecki 1

Miejscowość:  Wrocław Kod pocztowy:  50-137 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Uniwersytet Wrocławski, Biuro
Zamówień Publicznych, ul. Kuźnicza 49/55 pok. 100,
50-138 Wrocław

Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  Katarzyna Pawełczyk

E-mail:  bzp@uwr.edu.pl Faks:  +48 713752472

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.uni.wroc.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz sprzątanie posesji wokół budynków Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii przy ul. Uniwersyteckiej 22/26, Kuźniczej 46/47, Więziennej 8/12,
Uniwersyteckiej 7/10 we Wrocławiu.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz sprzątanie posesji wokół budynków Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii przy ul. Uniwersyteckiej 22/26, Kuźniczej 46/47, Więziennej 8/12,
Uniwersyteckiej 7/10 we Wrocławiu.
1) Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi 42557 m2, w tym:
a) powierzchnia wewnętrzna – 37271 m2, b) powierzchnia posesji – 5286 m2.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90910000  
Dodatkowe przedmioty 90919200  
 90919300  
 90610000  
 90620000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
BZP.2421.46.2016.KP

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_UWr
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-110325   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 167-301308  z dnia:  31/08/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
26/08/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:

1. Do oferty każdy wykonawca
musi dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym w załączniku
nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa
w rozdz. VI pkt 1 Wykonawca
składa na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu
zamówienia zwanego dalej
„jednolitym dokumentem”.
3. Wykonawca, który powołuje
się na zasoby innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełnienia – w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby –
warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji składa własny
„jednolity dokument”, a także

Powinno być:

1. Do oferty każdy wykonawca
musi dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym w załączniku
nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa
w rozdz. VI pkt 1 Wykonawca
składa na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu
zamówienia zwanego dalej
„jednolitym dokumentem”.
3. Wykonawca, który powołuje
się na zasoby innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełnienia - w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby -
warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji składa własny
„jednolity dokument”, a także
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odrębne jednolite dokumenty
dotyczące tych podmiotów.
4. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, jednolity dokument
składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Jednolite dokumenty
powinny potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia lub
kryteria selekcji w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia lub kryteria selekcji.
5. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń
lub dokumentów:
5.2. Wykazujących brak podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy:
1) informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków,
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 podatkowym
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 wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

odrębne jednolite dokumenty
dotyczące tych podmiotów.
4. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, jednolity dokument
składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Jednolite dokumenty
powinny potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia lub
kryteria selekcji w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia.
5. Jeżeli Wykonawca polegać
będzie na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów musi
udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia
(w formie oryginału albo kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza);
Z zobowiązania lub innych
dokumentów potwierdzających
udostępnienie zasobów przez
inne podmioty musi bezspornie
i jednoznacznie wynikać w
szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
d) czy podmiot, na zdolnościach
którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
6. Dokumenty składane na wezwanie
zamawiającego.
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Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem 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 lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu;
4) oświadczenia wykonawcy
o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo
– w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych
należności;
5) oświadczenia wykonawcy o
braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne;
6) oświadczenia wykonawcy
o przynależności albo braku
przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku
przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty
bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których
mowa w pkt 5.2:
1) pkt 1 – składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w

Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń
lub dokumentów:
Wykazujących brak podstaw do
wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy:
1) informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2) odpisu z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne prze-pisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 Pzp;
3) oświadczenia wykonawcy
o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo
– w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych
należności;
4) oświadczenia wykonawcy o
braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne;
5) dokumentów dotyczących
podmiotów trzecich, w celu
wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia – jeśli
wykonawca polega na zasobach
podmiotu trzeciego.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których
mowa w pkt 6.2:
1) ppkt 1 - składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w
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przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument,
w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 – wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
2) pkt 2–3 – składa dokument
lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem
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 wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
7. 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 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.
8. Wykonawca mający siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej

przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy - wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
2) ppkt 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;
8. 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 7 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.
9. Wykonawca mający siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pkt 6.2 ppkt 1), składa
dokument, o którym mowa w pkt
7 ppkt 1, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

8 / 12

Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany
w pkt 5.2 ppkt 1), składa dokument,
o którym mowa w pkt 6 ppkt 1, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 14 i 21.Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania
tej osoby – wystawionym w terminie
odpowiednio jak dla dokumentu, o
którym mowa powyżej.
9. Wykonawca w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której
mowa w art.86 ust. 3 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.
Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania
tej osoby - wystawionym w terminie
odpowiednio jak dla dokumentu, o
którym mowa powyżej.
10. 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. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń
lub dokumentów:
potwierdzających spełnianie przez
Wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp:
1) Wykazu usług wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,

Powinno być:

Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń
lub dokumentów:
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt
1 ustawy Pzp, potwierdzających
spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykazu usług wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z
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dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te
dostawy lub usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy
lub usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
2) Jeżeli Wykonawca polegać
będzie na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów musi
udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia
(w formie oryginału albo kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza);
Z zobowiązania lub innych
dokumentów potwierdzających
udostępnienie zasobów przez
inne podmioty musi bezspornie
i jednoznacznie wynikać w
szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
d) czy podmiot, na zdolnościach
którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału

podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania
ofert;
2) dokumentów dotyczących
podmiotów trzecich, w celu
wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim Wykonawca powołuje się na
ich zasoby – jeśli wykonawca polega
na zasobach podmiotu trzeciego.
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w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
3) Dokumentów dotyczących
podmiotów trzecich, w celu
wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania w zakresie w jakim
Wykonawca powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w
postępowaniu – jeśli wykonawca
polega na zasobach podmiotu
trzeciego.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
Wykonawca winien wykazać, że
w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie,
należycie wykonał lub należycie
wykonuje co najmniej jedną usługę
spełniającą poniższe warunki:
— usługa była wykonywana
nieprzerwanie przez minimum 6
miesięcy;

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe, pkt II

Zamiast:

II. Oferta musi zawierać następujące
oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz Oferty sporządzony
według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ;
2) Kalkulację cenową, sporządzoną
według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 5 do SIWZ;
3) Aktualne Oświadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art. 25a
ustawy Pzp – wymienione w rozdz.
VI pkt 1- 4
4) Pełnomocnictwo dla osoby/
osób podpisującej/cych ofertę do
podejmowania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy składającego ofertę,
gdy prawo do podpisania oferty nie
wynika z innych dokumentów do niej
załączonych – w formie oryginału
lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez
notariusza.
5) W przypadku złożenia oferty
wspólnej przez kilku Wykonawców,

Powinno być:

II. 2. Oferta musi zawierać
następujące oświadczenia i
dokumenty:
1) Formularz Oferty sporządzony
według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ;
2) Kalkulację cenową, sporządzoną
według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 5 do SIWZ;
3) Aktualne Oświadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art. 25a
ustawy Pzp – wymienione w rozdz.
VI pkt 1- 4
4) Pełnomocnictwo dla osoby/
osób podpisującej/cych ofertę do
podejmowania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy składającego ofertę,
gdy prawo do podpisania oferty nie
wynika z innych dokumentów do niej
załączonych – w formie oryginału
lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez
notariusza.
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należy przedstawić pełnomocnictwo
- w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza,
ustanawiające pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Treść
pełnomocnictwa powinna wskazywać
rodzaj uprawnień, do których
upoważniony jest pełnomocnik.

5) W przypadku złożenia oferty
wspólnej przez kilku Wykonawców,
należy przedstawić pełnomocnictwo
- w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza,
ustanawiające pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Treść
pełnomocnictwa powinna wskazywać
rodzaj uprawnień, do których
upoważniony jest pełnomocnik;
6) Zobowiązanie podmiotów
trzecich do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia (jeśli
dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe, pkt IV
ppkt 6 i 7

Zamiast:

6. Zamawiający w terminie 21 dni
roboczych od daty otrzymania
kompletnego wniosku od
Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o
zmianę umowy. Zamawiający po
zaakceptowaniu wniosku wyznacza
datę podpisania aneksu do umowy;
7. W przypadku potwierdzenia
przez Zamawiającego zasadności
wprowadzenia zmian do umowy,
zmiana wysokości wynagrodzenia
obowiązywać będzie od dnia wejścia
w życie zmian, o których mowa w
ustawie Pzp art. 142 ust. 5 pkt 1, 2,
3.

Powinno być:

6. Zamawiający w terminie 21 dni
roboczych od daty otrzymania
kompletnego wniosku od
Wykonawcy, rozpatrzy wniosek
o zmianę umowy. W przypadku
zaakceptowania wniosku
Zamawiający wyznaczy datę
podpisania aneksu do umowy;
7.W przypadku potwierdzenia
przez Zamawiającego zasadności
wprowadzenia zmian do umowy,
zmiana wysokości wynagrodzenia
obowiązywać będzie od dnia wejścia
w życie zmian, o których mowa w
ustawie Pzp art. 142 ust. 5 pkt 2, 3.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
06/10/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
13/09/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
06/10/2016   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
13/10/2016   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

Tekst do dodania:

V. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp tj.:
w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
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restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.
poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615).

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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