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dot:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień  
Publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  na   „Zakup energii elektrycznej 
na potrzeby jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego KWP w Szczecinie”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez 
ddodanie rozdziału XXIII o następującym brzmieniu:

XXIII. Wykonawcy zagraniczni 
1.  Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 2: 
1)  ppkt  2.2-2.4  i  2.6  siwz  -  składa  dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 
a)  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  nie  wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego organu -  wystawiony nie  wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
2)  ppkt  2.5  siwz  –  składa  zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  
składania ofert. 
2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) lit. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1)  
lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Punkt 
2 stosuje się odpowiednio.
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