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Uczestnicy  

postępowania przetargowego  

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy posiłków dla uczestników projektu 

POKL 9.1.2” 

 

Zmawiający  dokonuje następujących zmian w Specyfikacji istotnych Warunków 

Zamówienia: 

1) Rozdział 27. Jest:  „Wzór umowy – Załącznik Nr 7” powinno być „Wzór umowy – 

Załącznik Nr 5. 

2) W rozdziale 9  SIWZ - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – 

wykreśla się pkt 1 ppkt 6 i 7, a ww. rozdział otrzymuje brzmienie: 

 

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, których opis sposobu 

oceny został dokonany w punkcie 8 niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda 

następujących dokumentów: 

1) Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ. 

2) Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie 

spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ. 

3) 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

4) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 

331, z późn. zm.3), albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej 

5)  W przypadku powoływania się za zasoby innego podmiotu, Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą pisemnego zobowiązania innych 

podmiotów do udostępniania zasobów w zakresie posiadanej wiedzy i 
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doświadczenia, potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia, oraz zdolności finansowych. Dokument z którego będzie wynikać 

zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien w sposób wyraźny i jednoznaczny 

wyrażać wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia 

odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: 

1) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę, 

3) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, 

4) jaki jest zakres i termin udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia.  

Zamawiający zaleca aby po podpisaniu umowy Wykonawca wykazał się podpisaną 

umową z podmiotami które zobowiązują się udzielenia doświadczenia w zakresie 

wiedzy, potencjału technicznego i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

udzielają zobowiązania w zakresie zdolności finansowej. 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 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 powyżej, 

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.  

4. Wszystkie wymagane od oferenta dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, a wynikające z Prawa zamówień publicznych, oferent 

zobowiązany jest załączyć w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialne 

potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą 

nieczytelne lub wzbudzać będą wątpliwości co do ich prawdziwości). 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku 

składania oferty wspólnie przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

6. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 

1 pkt 3, niniejszej SIWZ, należy dołączyć stosowane pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo 
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takie powinno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii, poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

7. Za treść oferty oraz kompletność odpowiada Wykonawca. 

Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej 

walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunków Zamawiający dokona 

przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego  

i ogłoszonego przez narodowy Bank Polski. Kursy walut dostępne są pod 

następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy.htm 

8. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

10. Zamawiający – na podstawie art. 26 ust.3 Ustawy – prawo zamówień publicznych, 

wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy – 

Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli, wymagane przez 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, 

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w 

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

11. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust.1 

Ustawy – Prawo zamówień publicznych i brak podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1, Ustawy – Pzp nie później niż 

w dniu składania ofert. 

12. Zamawiający wzywa także Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 

25 ust.1 Ustawy – Pzp. 

 

Jednocześnie przypominamy, że przedłuża się termin składania ofert do dnia 

05.02.2014 r. do godz. 11:45. Natomiast  otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.02.2014 r. 

do godz. 12:00. 

 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy.htm

