
Szczecin, dnia 29.03.2018 r.

ZZ-2380-31/18

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  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 2017 r. poz.1579 ze zm.),

zwanej dalej „uPzp”na sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego

na potrzeby wydziałów,  jednostek Policji  województwa zachodniopomorskiego oraz  BSWP,

CBŚP w Szczecinie

 Na  podstawie  art.  38  ust.  4  uPzp  Zamawiający  modyfikuje  treść  specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia w zakresie:

a) podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1 lit. a):

było:

„art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 uPzp odpowiednio z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 uPzp;”

powinno być:

„art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp odpowiednio z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7

uPzp;”.

b) formularza oferty cenowej – załącznika nr 1 do siwz w ust. 1 pkt 8 oświadczenia Wykonawcy:

było:

„1) Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1 ?

[ ] Tak [ ] Nie *

* zaznaczyć odpowiednio znakiem „X”” 

powinno być:

„1) Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem1 ?

[ ] Tak [ ] Nie *

* zaznaczyć odpowiednio znakiem „X”. W przypadku nie zaznaczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie jest małym
lub średnim przedsiębiorstwem.” 
   

W załączeniu zmodyfikowany formularz oferty cenowej stanowiący załącznik nr 1 do siwz.

Ponadto  Zamawiający  uzupełnia  w  sekcji  VI  pkt  3)  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu  o  dodatkowe

informacje zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

„ETAP PO OTWARCIU OFERT:

1) Wykonawca zobowiązany jest,  w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art.  86 ust.  5 ustawy Pzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności  

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

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz;



2) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym

terminie,  nie  krótszym  niż  10  dni,  aktualnych  na  dzień  złożenia  niżej  wymienionych  oświadczeń  i/lub

dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b)  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  zalega  z

opłacaniem podatków;

c)  zaświadczenie  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy

Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  inny  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  nie  zalega  z

opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji

administracyjnej  o  zaleganiu  z  uiszczaniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub

zdrowotne;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania

się o zamówienie publiczne;

g) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

W przypadku podmiotów zagranicznych wymagane dokumenty określono w rozdziale XXIII siwz.

Ponadto Zamawiający informuje, że: 

1) zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp;

2) nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia;

3) Wykonawca może powierzyć części zamówienia podwykonawcy;

4) nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp na okres 1 miesiąca;

5) nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.”

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium dla Części I – VI

do dnia 06.04.2018 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


