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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208795-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Walim: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2018/S 092-208795
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 074-163819)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Walim
ul. Boczna 9
Walim
58-320
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Kłos
Tel.: +48 748494351
E-mail: przetargi@walim.pl
Faks: +48 748494355
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.walim.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa wyposażenia i urządzeń multimedialnych do Centrum Bioedukacji Multimedialnej Zamek Grodno w
Zagórzu Śląskim
Numer referencyjny: KZ.271.8.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
32000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia oraz urządzeń multimedialnych do
Centrum Bioedukacji Multimedialnej na Zamku Grodno w ramach projektu pn. „Zwiększenie udostępniania
zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego
Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim”. Dostawa
zamówionych elementów winna się odbyć w ścisłym porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych. Zadanie
podzielone jest na dwie części:
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Zadanie 1 – Urządzenia multimedialne
Zadanie 2 – Meble
Miejsce dostawy: Zamek Grodno Zagórze Śląskie.
Zakres zamówienia oraz minimalne wymogi odnośnie wyposażenia i urządzeń multimedialnych ujęto w
załączniku nr 4 do SIWZ tj. Minimalne parametry techniczne. Jednakże dla właściwego doboru wyposażenia i
urządzeń oraz właściwego ich rozmieszczenia Zamawiający załączył dokumentację projektową (załącznik nr 5
do SIWZ).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 074-163819

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.2
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
32322000
32300000
32320000
Powinno być:
32322000
32300000
32320000
32000000
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Powinno być:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia oraz urządzeń multimedialnych do
Centrum Bioedukacji Multimedialnej na Zamku Grodno w ramach projektu pn. „Zwiększenie udostępniania
zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego
Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim”. Dostawa
zamówionych elementów winna się odbyć w ścisłym porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych. Zadanie
podzielone jest na dwie części:
Zadanie 1 – Urządzenia multimedialne
Zadanie 2 – Meble
Miejsce dostawy: Zamek Grodno Zagórze Śląskie.
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Zakres zamówienia oraz minimalne wymogi odnośnie wyposażenia i urządzeń multimedialnych ujęto w
załączniku nr 4 do SIWZ tj. Minimalne parametry techniczne. Jednakże dla właściwego doboru wyposażenia i
urządzeń oraz właściwego ich rozmieszczenia Zamawiający załączył dokumentację projektową (załącznik nr 5
do SIWZ).
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia oraz urządzeń multimedialnych do
Centrum Bioedukacji Multimedialnej na Zamku Grodno w ramach projektu pn. „Zwiększenie udostępniania
zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego
Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim”. Dostawa
zamówionych elementów winna się odbyć w ścisłym porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych. Zadanie
podzielone jest na dwie części:
Zadanie 1 – Urządzenia multimedialne
Zadanie 2 – Meble
Miejsce dostawy: Zamek Grodno Zagórze Śląskie.
Zakres zamówienia oraz minimalne wymogi odnośnie wyposażenia i urządzeń multimedialnych ujęto
w załącznikach do SIWZ: nr 4a (dla zadania 1) i nr 4b (dla zadania 2) do SIWZ tj. Minimalne parametry
techniczne. Jednakże dla właściwego doboru wyposażenia i urządzeń oraz właściwego ich rozmieszczenia
Zamawiający załączył dokumentację projektową (załącznik nr 5 do SIWZ). W zał. nr 4a Stanowisko nr 12 „Ekran
holograficzny” Zamawiający w kolumnie ilość dopisuje „1 szt.”
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzeń multimedialnych do Centrum Bioedukacji
Multimedialnej na Zamku Grodno w ramach projektu pn. „Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych
oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji
Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim”. Zakres zamówienia oraz
minimalne wymogi odnośnie urządzeń multimedialnych ujęto w załączniku nr 4 do SIWZ tj. Minimalne parametry
techniczne. Jednakże dla właściwego doboru wyposażenia i urządzeń oraz właściwego ich rozmieszczenia
Zamawiający załączył dokumentację projektową (załącznik nr 5 do SIWZ).
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzeń multimedialnych do Centrum Bioedukacji
Multimedialnej na Zamku Grodno w ramach projektu pn. „Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych
oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji
Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim”. Zakres zamówienia
oraz minimalne wymogi odnośnie urządzeń multimedialnych ujęto w załączniku nr 4a do SIWZ tj. Minimalne
parametry techniczne. Jednakże dla właściwego doboru wyposażenia i urządzeń oraz właściwego ich
rozmieszczenia Zamawiający załączył dokumentację projektową (załącznik nr 5 do SIWZ). W zał. nr 4a
Stanowisko nr 12 „Ekran holograficzny” Zamawiający w kolumnie ilość dopisuje „1 szt.”
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli do Centrum Bioedukacji Multimedialnej na Zamku
Grodno w ramach projektu pn. „Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form
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edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie
organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim”. Zakres zamówienia oraz minimalne wymogi odnośnie mebli
ujęto w załączniku nr 4 do SIWZ tj. Minimalne parametry techniczne. Jednakże dla właściwego doboru mebli
oraz właściwego ich rozmieszczenia Zamawiający załączył dokumentację projektową (załącznik nr 5 do SIWZ).
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli do Centrum Bioedukacji Multimedialnej na Zamku
Grodno w ramach projektu pn. „Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form
edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie
organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim”. Zakres zamówienia oraz minimalne wymogi odnośnie mebli
ujęto w załączniku nr 4b do SIWZ tj. Minimalne parametry techniczne. Jednakże dla właściwego doboru mebli
oraz właściwego ich rozmieszczenia Zamawiający załączył dokumentację projektową (załącznik nr 5 do SIWZ).
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Powinno być:
Kryteriami oceny ofert są: cena oferty (waga 60), gwarancja (waga 30), termin płatności (waga 10).
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ustalonym kryterium otrzyma maksymalną
ilość punktów. Pozostałym wykonawcom wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem oceny oraz punktacją określoną w dokumentacji
zamówienia, a dokładnie w pkt. XIV/7 SIWZ.
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Powinno być:
Kryteriami oceny ofert są: cena oferty (waga 60), gwarancja (waga 30), termin płatności (waga 10).
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ustalonym kryterium otrzyma maksymalną
ilość punktów. Pozostałym wykonawcom wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem oceny oraz punktacją określoną w dokumentacji
zamówienia, a dokładnie w pkt. XIV/7 SIWZ.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Powinno być:
Dla części I tj. Zadania 1 - Urządzenia multimedialne: Wykonawca zobowiązany jest do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż
400 000,00 PLN.
Dla części II tj. Zadania 2 - Meble: Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 PLN.
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Wykonawca, który składa ofertę na dwa zadania zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia na kwotę nie
mniejszą niż 420 000,00 PLN.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Powinno być:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ tj. JEDZ.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
Informacje dodatkowe (1):
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: określona w art. 24 ust. 5 pkt
1-8 ustawy Pzp. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub
ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia: 1. Oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ tj. JEDZ, 2. Odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp), 3. Informacje z KRKw zakresie okr. w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, 4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 5. Zaświadczenie właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 6. Oświadczenie 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, 7. Oświadczenie
wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne, 8. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie okr. przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, 10. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie okr. przez zamawiającego na podst. art. 24 ust. 5
pkt 7 ustawy, 11. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (jeżeli
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Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt. 2-11), 12. Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej, 13. Dokumenty potwierdzające, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Inne wymagane dokumenty: formularz ofertowy – Zał. nr 1 do SIWZ, formularz ilościowo-cenowy – zał. nr 8a
do SIWZ (dla zadania 1) lub zał. nr 8b do SIWZ (dla zadania 2), pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do
podpisania oferty i zawarcia umowy.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
Informacje dodatkowe (1):
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: określona w art. 24 ust. 5 pkt
1-8 ustawy Pzp. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub
ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia: 1. Oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ tj. JEDZ, 2. Odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp), 3. Informacje z KRKw zakresie okr. w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, 4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 5. Zaświadczenie właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 6. Oświadczenie 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, 7. Oświadczenie
wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne, 8. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie okr. przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, 10. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie okr. przez zamawiającego na podst. art. 24 ust. 5
pkt 7 ustawy, 11. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (jeżeli
Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
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pkt. 2-11), 12. Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej, 13. Dokumenty potwierdzające, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Inne wymagane dokumenty: formularz ofertowy – Zał. nr 1 do SIWZ, formularz ilościowo-cenowy – zał. nr 8a
do SIWZ (dla zadania 1) lub zał. nr 8b do SIWZ (dla zadania 2), pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do
podpisania oferty i zawarcia umowy.
Numer sekcji: IV.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Rodzaj procedury
Zamiast:
Procedura otwarta
Powinno być:
Procedura otwarta. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
Informacje dodatkowe (2)
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje
się § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 27.7.2016,
poz. 1126), a mianowicie Wykonawca ten, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia,
zobowiązany jest złożyć:
1.1. pkt. 1 (odpowiednio pkt. VII/3 SIWZ) - Informację z odpowiedniego rejestru albo, w 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
1.2. pkt. 2 – 4 (odpowiednio pkt. VII/2,4,5 SIWZ) - 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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o
którym mowa w pkt 1.2a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. 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 ust. 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. Przepis ust. 2 stosuje się.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
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miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
Informacje dodatkowe (2)
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje
się § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 27.7.2016,
poz. 1126), a mianowicie Wykonawca ten, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia,
zobowiązany jest złożyć:
1.1. pkt. 1 (odpowiednio pkt. VII/3 SIWZ) - Informację z odpowiedniego rejestru albo, w 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
1.2. pkt. 2 – 4 (odpowiednio pkt. VII/2,4,5 SIWZ) - 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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o
którym mowa w pkt 1.2a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. 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 ust. 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. Przepis ust. 2 stosuje się.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
Numer sekcji: IV.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Zamiast:
Powinno być:
Zamówienie nie obejmuje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Numer sekcji: IV.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat aukcji elektronicznej
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Zamiast:
Powinno być:
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
1. Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ tj.
Formularz oferty. Wraz z ofertą powinny być złożone:
— Formularz ilościowo-cenowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, stanowiący Załącznik nr 8a do
SIWZ (dla zadania 1) lub Załącznik nr 8b do SIWZ (dla zadania 2),
— Oświadczenie Wykonawcy (wykonawców, podwykonawców, podmiotów trzecich), o którym mowa w pkt. VII.1
niniejszej SIWZ, a mianowicie Załącznik nr 2 do SIWZ tj. JEDZ,
— Pełnomocnictwo do podpisania oferty / zawarcia umowy (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo należy załączyć w
formie oryginału,
— Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (jeśli dotyczy). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć w
formie oryginału,
— Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia tj. Załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązanie należy załączyć w formie oryginału,
— Dowód wniesienia wadium (zgodnie z pkt. IX.3 lub IX.4 SIWZ).
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia pozostałych oświadczeń i dokumentów o których
mowa w rozdziale VII SIWZ.
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