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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:  Komenda Wojewódzka Policji w
Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Małopolska 47

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-515 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 918211404

Osoba do kontaktów:  Krzysztof Kliman

E-mail:  zzp@szczecin.policja.gov.pl Faks:  +48 918211477

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.szczecin.kwp.gov.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:
Zakup i dostawa: komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, drukarek laserowych, urządzeń
wielofunkcyjnych oraz skanera dla KPP w Choszcznie, drukarki laserowej dla KPP Drawsko Pomorskie i
urządzenia wielofunkcyjnego dla KMP w Koszalinie

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

1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do wskazanego przez Zamawiającego miejsca,
fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych, przenośnych, skanera, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w
następujących ilościach:
1. Komputer stacjonarny All-in-One z czytnikiem kart (76 szt.);
2. Komputer przenośny (10 szt.);
3. Drukarka laserowa, sieciowa, kolor (7 szt.);
4. Drukarka laserowa, sieciowa, mono (43 szt.);
5. Urządzenie wielofunkcyjne sieciowe z możliwością faksowania, skanowania, drukowania wysokiej wydajności
(2 szt.);
6. Urządzenie wielofunkcyjne sieciowe z możliwością faksowania, drukowania (2 szt.);
7. Urządzenie wielofunkcyjne sieciowe z możliwością faksowania, drukowania (4 szt.)
8. Skaner (1 szt.).
Pozostałe wymagania techniczne oraz gwarancyjne określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Podwykonawcy:
W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania
w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego
oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 30213300  
Dodatkowe przedmioty 30213100  
 30233300  
 30232110  
 30216110  
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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)
ZZ-2380-125/14

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_kwp12
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-119048   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 176-310158  z dnia:  13/09/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
10/09/2014  (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:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
przez instytucję zamawiającą:

Zamiast:
Zakup i dostawa: komputerów
stacjonarnych, komputerów
przenośnych, drukarek laserowych,
urządzeń wielofunkcyjnych oraz
skanera dla KPP w Choszcznie,
drukarki laserowej dla KPP
Drawsko Pomorskie i urządzenia
wielofunkcyjnego dla KMP w
Koszalinie.

Powinno być:
Zakup i dostawa sprzętu
informatycznego dla jednostek Policji
województwa zachodniopomorskiego

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:

1) Przedmiot zamówienia
obejmuje zakup i dostawę do
wskazanego przez Zamawiającego
miejsca,fabrycznie nowych
komputerów stacjonarnych,
przenośnych, skanera, drukarek
i urządzeń wielofunkcyjnych w
następujących ilościach:
1. Komputer stacjonarny All-in-One z
czytnikiem kart (76 szt.);
2. Komputer przenośny (10 szt.);
3. Drukarka laserowa, sieciowa,
kolor (7 szt.);
4. Drukarka laserowa, sieciowa,
mono (43 szt.);

Powinno być:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje
zakup i dostawę do wskazanego
przez Zamawiającego miejsca,
fabrycznie nowego sprzętu
informatycznego dla jednostek Policji
województwa zachodniopomorskiego
tj.:
- komputerów stacjonarnych,
komputerów przenośnych,
drukarek laserowych, urządzeń
wielofunkcyjnych oraz skanera
dla KPP w Choszcznie, drukarki
laserowej dla KPP Drawsko
Pomorskie i urządzenia
wielofunkcyjnego dla KMP w
Koszalinie (zadanie nr 1);
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5. Urządzenie wielofunkcyjne
sieciowe z możliwością faksowania,
skanowania, drukowania wysokiej
wydajności(2 szt.);
6. Urządzenie wielofunkcyjne
sieciowe z możliwością faksowania,
drukowania (2 szt.);
7. Urządzenie wielofunkcyjne
sieciowe z możliwością faksowania,
drukowania (4 szt.)
8. Skaner (1 szt.).
Pozostałe wymagania techniczne
oraz gwarancyjne określono
w specyfikacji istotnych
warunkówzamówienia.
2) Podwykonawcy:
W przypadku powierzenia realizacji
zamówienia podwykonawcom,
wykonawca zobowiązany
jest do wskazaniaw ofercie
tej części zamówienia,
której realizację powierzy
podwykonawcy. W przypadku braku
takiegooświadczenia, zamawiający
uzna, iż wykonawca będzie
realizował zamówienia bez udziału
podwykonawcy.

- komputerów stacjonarnych,
komputerów przenośnych,
drukarek laserowych, urządzeń
wielofunkcyjnych oraz switcha dla
KMP Szczecin (zadanie nr 2);
- komputerów stacjonarnych,
drukarek laserowych, urządzeń
wielofunkcyjnych oraz switcha dla
IV Komisariatu KMP Szczecin,
komputerów stacjonarnych,
komputerów przenośnych, urządzeń
wielofunkcyjnych dla KWP Szczecin
oraz komputerów stacjonarnych,
oraz drukarek laserowych dla KMP
Koszalin (zadanie nr 3).
2. Zamawiający dopuszcza składanie
ofert częściowych. Zamówienie
składa się z 3 odrębnych zadań
(zadanie nr 1, zadanie nr 2 i zadanie
nr 3). Zamawiający dopuszcza
złożenie oferty na jedno lub więcej
zadań.
3. Szczegółowy opis, ilość i zakres
oraz wymagana specyfikacja
techniczna przedmiotu zamówienia
zostały określone odpowiednio dla
części zamówienia w załącznikach
nr 8.1, 8.2 i 8.3 do siwz tj. w
szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia oraz we wzorze umowy
stanowiący załącznik nr 7 do siwz.
4. Podwykonawcy:
W przypadku powierzenia realizacji
zamówienia podwykonawcom,
wykonawca zobowiązany jest do
wskazania w ofercie tej części
zamówienia, której realizację
powierzy podwykonawcy.
W przypadku braku takiego
oświadczenia, zamawiający
uzna, iż wykonawca będzie
realizował zamówienia bez udziału
podwykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV)

Zamiast:
30213300, 30213100, 30233300,
30232110, 30216110

Powinno być:
30213300, 30213100, 30233300,
30232110, 30216110, 3121400-0.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.8) Części

Zamiast:
To zamówienie podzielone jest na
części: nie

Powinno być:

To zamówienie podzielone jest na
części: tak
(zadanie nr 1, zadanie nr 2 i zadanie
nr 3). Zamawiający dopuszcza
złożenie oferty na jedno lub więcej
zadań.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:
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III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:

III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest do
wniesienia wadium w wysokości: 6
000 PLN.
2. Wadium należy złożyć przed
upływem terminu składania ofert,
tj. do dnia 21.10.2014 r. do godziny
11.30. Decyduje data wpływu
wadium do Zamawiającego.
3. Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku formach określonych
w art. 45 ust. 6 uPzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu
wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy zamawiającego
nr 33 1010 1599 0025 0913 9120
0000, decyduje data wpływu
środków do zamawiającego.
5. W przypadku, gdy wykonawca
wnosi wadium w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej z treści tych
gwarancji musi w szczególności
jednoznacznie wynikać:
— zobowiązanie gwaranta
(banku, zakładu ubezpieczeń)
do zapłaty całej kwoty wadium
nieodwołalnie i bezwarunkowo na
pierwsze żądanie zamawiającego
(beneficjenta gwarancji) zawierające
oświadczenie, że zaistniały
okoliczności, o których mowa w
art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez
potwierdzania tych okoliczności.
6. Zamawiający dokona zwrotu
wadium w trybie art. 46 z
zastrzeżeniem art. 148 ust. 4 uPzp.
7. Zamawiający zażąda ponownego
wniesienia wadium w przypadku
zaistnienia okoliczności, o których
mowa w art. 46 ust. 3 uPzp.
8. W przypadku wnoszenia
wadium w jednej lub kilku formach
określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2–
5 uPzp winno być ono złożone w
kasie zamawiającego, pokój 232 ul.
Małopolska 47, Szczecin.
Kasa Zamawiającego czynna jest
codziennie w godzinach od 11:00–
14:00.

1. Wykonawca zobowiązany
jest do wniesienia wadium w
wysokości odpowiednio do części
zamówienia, na którą składa ofertę,
ze wskazaniem części, której
wadium dotyczy:
- na zadanie nr 1 - 6 000,00 zł,
- na zadanie nr 2 - 7 500,00 zł,
- na zadanie nr 3 - 5 500,00 zł,
2. Wadium należy złożyć przed
upływem terminu składania ofert,
tj. do dnia 21.10.2014 r. do godziny
11.30. Decyduje data wpływu
wadium do Zamawiającego.
3. Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku formach określonych
w art. 45 ust. 6 uPzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu
wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy zamawiającego
nr 33 1010 1599 0025 0913 9120
0000, decyduje data wpływu
środków do zamawiającego.
5. W przypadku, gdy wykonawca
wnosi wadium w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej z treści tych
gwarancji musi w szczególności
jednoznacznie wynikać:
- zobowiązanie gwaranta (banku,
zakładu ubezpieczeń) do zapłaty
całej kwoty wadium nieodwołalnie
i bezwarunkowo na pierwsze
żądanie zamawiającego
(beneficjenta gwarancji) zawierające
oświadczenie, że zaistniały
okoliczności, o których mowa w
art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez
potwierdzania tych okoliczności.
6. Zamawiający dokona zwrotu
wadium w trybie art 46 z
zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp.
7. Zamawiający zażąda ponownego
wniesienia wadium w przypadku
zaistnienia okoliczności, o których
mowa w art. 46 ust. 3 uPzp.
8. W przypadku wnoszenia
wadium w jednej lub kilku formach
określonych w art. 45 ust. 6 pkt
2-5 uPzp winno być ono złożone w
kasie zamawiającego, pokój 232 ul.
Małopolska 47, Szczecin.
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Kasa Zamawiającego czynna jest
codziennie w godzinach od 11.00 –
14.00.

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

Zamiast:

I. Wykaz oświadczeń lub
dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu oceny spełniania
warunków
udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1
1. W celu oceny spełniania przez
wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy
przedłożyć:
1) Oświadczenie wykonawcy o
spełnianiu warunków określonych w
art. 22 ust. 1 uPzp, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do
siwz. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. oświadczenie składa
pełnomocnik w imieniu wykonawców
składających ofertę wspólną.
Poleganie na zasobach innych
podmiotów art. 26 ust. 2b uPzp
1) Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, polega
na
zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust.
2b uPzp tj. wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków, w takiej sytuacji
Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do
oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia. W
celu
zachowania formy pisemnej
dokument ten musi być złożony w
formie oryginału. Wzór pisemnego
zobowiązania

Powinno być:

I. Wykaz oświadczeń lub
dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu oceny spełniania
warunków
udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1
1. W celu oceny spełniania przez
wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy
przedłożyć:
1) Oświadczenie wykonawcy o
spełnianiu warunków określonych w
art. 22 ust. 1 uPzp, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do
siwz. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. oświadczenie składa
pełnomocnik w imieniu wykonawców
składających ofertę wspólną.
Poleganie na zasobach innych
podmiotów art. 26 ust. 2b uPzp
1) Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, polega
na
zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust.
2b uPzp tj. wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków, w takiej sytuacji
Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do
oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia. W
celu
zachowania formy pisemnej
dokument ten musi być złożony w
formie oryginału. Wzór pisemnego
zobowiązania
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stanowi załącznik nr 5 do siwz.
2) Zamawiający w celu oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w
stopniu
niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę z
tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, żąda
od Wykonawcy przedłożenia
dokumentu,
który zawierał będzie w
szczególności informacje na temat:
- zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu przez Wykonawcę
przy wykonywaniu zamówienia;
- charakteru stosunku, jaki będzie
łączył Wykonawcę z innym
podmiotem;
- zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
2. W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
1) Oświadczenie wykonawcy o
braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 uPzp,
według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do siwz. W przypadku
Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, każdy z
Wykonawców zobowiązany jest do
złożenia
oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania.
2) Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do
wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6

stanowi załącznik nr 5 do siwz.
2) Zamawiający w celu oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w
stopniu
niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę z
tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, żąda
od Wykonawcy przedłożenia
dokumentu,
który zawierał będzie w
szczególności informacje na temat:
- zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu przez Wykonawcę
przy wykonywaniu zamówienia;
- charakteru stosunku, jaki będzie
łączył Wykonawcę z innym
podmiotem;
- zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
2. W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
1) Oświadczenie wykonawcy o
braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 uPzp,
według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do siwz. W przypadku
Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, każdy z
Wykonawców zobowiązany jest do
złożenia
oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania.
2) Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do
wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6
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miesięcy przed upływem terminu
składania
ofert. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa
każdy z Wykonawców składających
ofertę
wspólną.
3) Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu
- wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu -
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
5) Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
uPzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

miesięcy przed upływem terminu
składania
ofert. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa
każdy z Wykonawców składających
ofertę
wspólną.
3) Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu
- wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu -
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
5) Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
uPzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
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6) Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
uPzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7) Wykonawca wraz z ofertą składa
listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której
mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, albo
informację o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej według wzoru
stanowiącego
załącznik nr 4 do siwz. W
przypadku składania oferty wspólnej
ww. dokument składa każdy z
wykonawców
składających ofertę wspólną.
3. Ponadto wykonawcy mają
dołączyć do oferty następujące
dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany
formularz oferty cenowej wraz z
oświadczeniami (załącznik nr 1 do
siwz).
2) Wypełniony i podpisany formularz
kalkulacji cenowej stanowiący
załącznik nr 6 do siwz.
3) Pełnomocnictwo do
reprezentowania wykonawcy
(wykonawców) lub inne dokumenty
niezbędne do
wykazania, że osoba/osoby
podpisująca/e ofertę i wymagane
dokumenty jest/są uprawniona/e
doreprezentacji
Wykonawcy (m. in. odpis KRS,
umowa spółki cywilnej, uchwała
wspólników, itp.). Pełnomocnictwo
oraz
dokumenty, o których mowa wyżej
muszą być złożone zgodnie z
wymaganiami zawartymi w rozdz. X
odpowiednio ust. 5 lub 8 siwz.
----------------------------
Wykonawcy zagraniczni :
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast

6) Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
uPzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7) Wykonawca wraz z ofertą składa
listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której
mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, albo
informację o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej według wzoru
stanowiącego
załącznik nr 4 do siwz. W
przypadku składania oferty wspólnej
ww. dokument składa każdy z
wykonawców
składających ofertę wspólną.
3. Ponadto wykonawcy mają
dołączyć do oferty następujące
dokumenty:
1) Wypełniony/e i podpisany/
e formularz oferty cenowej
odpowiednio dla części na którą
Wykonawca składa ofertę wraz z
oświadczeniami (załącznik nr 1.1,
1.2 i 1.3 do siwz).
2) Wypełniony/e i podpisany/
e formularz kalkulacji cenowej
odpowiednio dla części na
którą Wykonawca składa ofertę
stanowiący załącznik nr 6.1, 6.2 i 6.3
do siwz.
3) Pełnomocnictwo do
reprezentowania wykonawcy
(wykonawców) lub inne dokumenty
niezbędne
do wykazania, że osoba/osoby
podpisująca/e ofertę i wymagane
dokumenty jest/są uprawniona/e
do reprezentacji Wykonawcy
(m. in. odpis KRS, umowa spółki
cywilnej, uchwała wspólników, itp.).
Pełnomocnictwo oraz dokumenty,
o których mowa wyżej muszą być
złożone zgodnie z wymaganiami
zawartymi w rozdz. X odpowiednio
ust. 5 lub 8 siwz.
----------------------------
Wykonawcy zagraniczni :
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
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dokumentów, o których mowa w
Rozdziale VI ust. 2 :
1) pkt 2-4 i 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) pkt 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, 10 i 11 uPzp - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2. Dokumenty, o których mowa w
ust. 1 pkt 1) lit. a) i c) powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy
przed upływem terminu składania
ofert. Dokument, o którym mowa w
ust. 1 pkt 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

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast
dokumentów, o których mowa w
Rozdziale VI ust. 2 :
1) pkt 2-4 i 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) pkt 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, 10 i 11 uPzp - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2. Dokumenty, o których mowa w
ust. 1 pkt 1) lit. a) i c) powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy
przed upływem terminu składania
ofert. Dokument, o którym mowa w
ust. 1 pkt 1) lit. b) powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed terminem składania
ofert.
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zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust.
1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie w
którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji
wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub
gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Zapis ust. 2 stosuje się
odpowiednio.
4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 5-8, 10, 11 uPzp, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie właściwego
organu
sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5-8, 10 i 11 uPzp, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem
terminu składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich
zaświadczeń – zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przez
właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania
tych osób lub przed notariuszem.
5. W przypadku wątpliwości co do
treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

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 ust.
1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie w
którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji
wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub
gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Zapis ust. 2 stosuje się
odpowiednio.
4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 5-8, 10, 11 uPzp, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie właściwego
organu
sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5-8, 10 i 11 uPzp, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem
terminu składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich
zaświadczeń – zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przez
właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania
tych osób lub przed notariuszem.
5. W przypadku wątpliwości co do
treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę mającego siedzibę lub
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zamawiający może zwrócić się
dowłaściwych
organów odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce
zamieszkania z wnioskiem o
udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
II. Zamawiający przewiduje
zamówienia uzupełniające w
wysokości 20% wartości zamówienia
podstawowego zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt. 7 Ustawy Pzp.

miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiający może zwrócić się
dowłaściwych
organów odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce
zamieszkania z wnioskiem o
udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
II. Zamawiający przewiduje
zamówienia uzupełniające w
wysokości 20% wartości zamówienia
podstawowego zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt. 7 Ustawy Pzp.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

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: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Powyższe zmiany dotyczą również modyfikacji dokumentu specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
załączników nr 1-9 z dnia 26.09.2014r.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-127076
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