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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Krajowe Biuro Wyborcze

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Wiejska 10
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-902

Punkt kontaktowy: Krajowe Biuro Wyborcze, ul.
Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 226952417

Osoba do kontaktów: Aneta Łęcka
E-mail: przetargi@kbw.gov.pl

Faks: +48 226952417

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://pkw.gov.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) http://przetargi.kbw.gov.pl
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa oprogramowania/licencji zintegrowanego systemu finansowo-księgowego i kadrowego na potrzeby
Krajowego Biura Wyborczego wraz z wdrożeniem
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania/licencji zintegrowanego systemu finansowoksięgowego i kadrowego na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego, zwanego dalej również „Systemem”,
wraz z wdrożeniem, szkoleniem użytkowników i administratorów Systemu oraz świadczeniem usług asysty w
pierwszym okresie eksploatacji, serwisu eksploatacyjnego oraz wykonywanie prac rozwojowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ –
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
48440000
48443000
48450000
72000000
72260000
80533100

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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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)
KBW-PZP/PN/11/2016
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_KrajoweBiuroWyborcze
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-094843 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 143-259231 z dnia: 27/07/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
22/07/2016 (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
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
związane z wpisem do rejestru
wykonawców, w tym wymogi
zawodowego lub handlowego:
zawodowego lub handlowego:
związane z wpisem do rejestru
Informacje i formalności konieczne Informacje i formalności konieczne
zawodowego lub handlowego
do dokonania oceny spełniania
do dokonania oceny spełniania
wymogów: 1. O udzielenie
wymogów: 1. O udzielenie
niniejszego zamówienia mogą
niniejszego zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w
spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące posiadania postępowaniu, dotyczące posiadania
uprawnień do wykonywania
uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub
określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa
czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. nakładają obowiązek ich posiadania.
Z uwagi na charakter zamówienia, Z uwagi na charakter zamówienia,
Zamawiający nie wyznacza
Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym
szczegółowego warunku w tym
zakresie.
zakresie.
W celu wykazania spełniania przez W celu wykazania spełniania przez
Wykonawcę tego warunku udziału Wykonawcę tego warunku udziału
w postępowaniu, Wykonawca
w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do oferty zobowiązany jest załączyć do oferty
oświadczenie Wykonawcy, że
oświadczenie Wykonawcy, że
spełnia warunki dotyczące udziału spełnia warunki dotyczące udziału
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w postępowaniu na podstawie art. w postępowaniu na podstawie art.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, którego wzór stanowi publicznych, którego wzór stanowi
załącznik numer 3 do SIWZ.
załącznik numer 3 do SIWZ.
Ocena spełnienia ww. warunku
Ocena spełnienia ww. warunku
dokonana zostanie na zasadzie
dokonana zostanie na zasadzie
„spełnia – nie spełnia” w oparciu
„spełnia – nie spełnia” w oparciu
o ww. oświadczenie załączone
o ww. oświadczenie załączone
do oferty. Z treści załączonego
do oferty. Z treści załączonego
oświadczenia musi wynikać
oświadczenia musi wynikać
jednoznacznie, iż Wykonawca
jednoznacznie, iż Wykonawca
spełnia ww.warunek.
spełnia ww.warunek.
2. W celu wykazania braku podstaw 2. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania w
do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca
art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z
zobowiązany jest złożyć wraz z
ofertą:
ofertą:
1) oświadczenie Wykonawcy o
1) oświadczenie Wykonawcy o
braku podstaw do wykluczenia z
braku podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, którego wzór stanowi ust. 1 ustawy, którego wzór stanowi
załącznik numer 6 do SIWZ;
załącznik numer 6 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego
2) aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z Centralnej Ewidencji rejestru lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności
i Informacji o Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne
Gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6
wystawiony nie wcześniej niż 6
(sześć) miesięcy przed upływem
(sześć) miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie
3) aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, że
podatków, lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej organu – wystawione nie wcześniej
niż 3(trzy) miesiące przed upływem niż 3(trzy) miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie
4) aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
Społecznego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne,lub potwierdzenie,
i społeczne,lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
zwolnienie, odroczenie lub
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rozłożenie na raty zaległych
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 (trzy) miesiące przed upływem niż 3 (trzy) miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego 5) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy,wystawioną nie wcześniej niż ustawy,wystawioną nie wcześniej niż
6 (sześć) miesięcy przed upływem 6 (sześć) miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego 6) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy,wystawioną nie wcześniej niż ustawy,wystawioną nie wcześniej niż
6 (sześć) miesięcy przed upływem 6 (sześć) miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
terminu składania ofert;
7) aktualną informację z Krajowego 7) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
10 i 11 ustawy,wystawioną nie
10 i 11 ustawy,wystawioną nie
wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy
wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy
przed upływem terminu składania
przed upływem terminu składania
ofert.
ofert.
3. W celu wykazania braku podstaw 3. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania w
do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa
okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy,
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Wykonawca zobowiązany jest złożyć
wraz z ofertą:
wraz z ofertą:
listę podmiotów należących do
listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, w
tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o
rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o
ochronie konkurencji i konsumentów ochronie konkurencji i konsumentów
lub informację o tym, że Wykonawca lub informację o tym, że Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej.
nie należy do grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia Wykonawcy
Wzór oświadczenia Wykonawcy
stanowi załącznik numer 7 do SIWZ. stanowi załącznik numer 7 do SIWZ.
Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z
Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z
16.2.2007 o ochronie konkurencji
16.2.2007 o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. 2015 poz.
i konsumentów (Dz.U. 2015 poz.
184), ilekroć w ustawie jest mowa
184), ilekroć w ustawie jest mowa
o grupie kapitałowej – rozumie się o grupie kapitałowej – rozumie się
przez to wszystkich przedsiębiorców, przez to wszystkich przedsiębiorców,
którzy są kontrolowani w sposób
którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez
bezpośredni lub pośredni przez
jednego przedsiębiorcę, w tym
jednego przedsiębiorcę, w tym
również tego przedsiębiorcę.
również tego przedsiębiorcę.
4. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy 4. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy
Zamawiający żąda od Wykonawców Zamawiający żąda od Wykonawców
złożenia wraz z ofertą następujących złożenia wraz
dokumentów:
z ofertą następujących dokumentów:
dokumentów w celu wykazania, że dokumentów w celu wykazania, że
oferowane dostawy odpowiadają
oferowane dostawy odpowiadają
określonym przez Zamawiającego
wymaganiom:

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

6 / 11

Zamawiający w celu wykazania, że określonym przez Zamawiającego
oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom:
określonym przez Zamawiającego Zamawiający w celu wykazania, że
wymaganiom wymaga złożenia
oferowane dostawy odpowiadają
przez Wykonawcę wraz z ofertą
określonym przez Zamawiającego
następujących dokumentów:
wymaganiom wymaga złożenia
a) szczegółowych opisów
przez Wykonawcę wraz z ofertą
technicznych całego systemu, a w następujących dokumentów:
szczególności instrukcji użytkowych a) szczegółowych opisów
i/lub opisów funkcjonalności i/lub
technicznych całego systemu, a w
opisów architektury systemu.
szczególności instrukcji użytkowych
Wymóg ten dotyczy jedynie
i/lub opisów funkcjonalności i/lub
wymagań oznaczonych priorytetem opisów architektury systemu.
„2”, w ramach których Wykonawca Wymóg ten dotyczy jedynie
oświadczy,że oferowany przez niego wymagań oznaczonych priorytetem
system spełnia daną funkcjonalność „2”, w ramach których Wykonawca
w standardzie (w kolumnie „STD”
oświadczy, że oferowany przez niego
zostanie wskazana wartość „T”).
system spełnia daną funkcjonalność
Uwaga:
w standardzie (w kolumnie „STD”
Zamawiający informuje, że w
zostanie wskazana wartość „T”).
przypadku rozbieżności pomiędzy
Uwaga:
złożonymi przez Wykonawcę
Zamawiający informuje, że w
ww.dokumentami(szczegółowymi
przypadku rozbieżności pomiędzy
opisami technicznymi całego
złożonymi przez Wykonawcę ww.
systemu), złożonymi w celu
dokumentami (szczegółowymi
wykazania, że oferowane dostawy opisami technicznymi całego
odpowiadają określonym przez
systemu), złożonymi w celu
Zamawiającego wymaganiom,
wykazania, że oferowane dostawy
a formularzem wymagań
odpowiadają określonym przez
funkcjonalnych,złożonym w
Zamawiającego wymaganiom,
zakresie kryterium numer 2 –
a formularzem wymagań
„Funkcjonalność”, dokumenty
funkcjonalnych, złożonym w
dostarczone na podstawie
zakresie kryterium numer 2 –
przedmiotowego punktu nie będą
„Funkcjonalność”, dokumenty
stanowiły podstawy do modyfikacji w dostarczone na podstawie
zakresie kryterium z numerem 2.
przedmiotowego punktu nie będą
b) oświadczenia Wykonawcy, że
stanowiły podstawy do modyfikacji w
oferowany przedmiot zamówienia
zakresie kryterium z numerem 2;
jest zgodny z powszechnie
b) oświadczenia Wykonawcy, że
obowiązującymi na terytorium RP dla oferowany przedmiot zamówienia
jednostek budżetowych przepisami jest zgodny
prawa;
z powszechnie obowiązującymi
c) pozytywnej opinii biegłego
na terytorium RP dla jednostek
księgowego lub Stowarzyszenia
budżetowych przepisami prawa, a
Księgowych w Polsce dotyczącej
w szczególności z ustawą z dnia 29
oferowanego przedmiotu
września 1994 r.
zamówienia;
o rachunkowości, ustawą z dnia
d) dokumentacji wynikającej z
27 sierpnia 2009 r. o finansach
ustawy o rachunkowości dotyczącej publicznych, ustawą
prowadzenia ksiąg rachunkowych
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
przy użyciu komputera dla jednostek dochodowym od osób fizycznych,
budżetowych;
ustawą z dnia
e) dokumentacji systemu dla
13 października 1998 r. o systemie
administratora wraz z opisem
ubezpieczeń społecznych, ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, jak również z
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procedury instalacji i aktualizacji
rozporządzeniem Rady Ministrów z
systemu,
dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie
f) dokumentacji użytkowej systemu. Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),
Wykonawca przedłożonymi
ustawą
dokumentami musi udowodnić,
z dnia 16 września 1982 r.
że oferowany przez Wykonawcę
o pracownikach urzędów
przedmiot zamówienia spełnia
państwowych, a także ustawą
minimalne wymagania i wymogi
z dnia 25 czerwca 1999 r. o
określone przez Zamawiającego,
świadczeniach pieniężnych z
zawarte w szczególności w
ubezpieczenia społecznego
załączniku numer 1 do SIWZ –
w razie choroby i macierzyństwa.
szczegółowym opisie przedmiotu
c) pozytywnej opinii biegłego
zamówienia oraz w załączniku
rewidenta lub Stowarzyszenia
numer 9 do SIWZ – formularzu
Księgowych w Polsce lub innej
wymagań funkcjonalnych.
niezależnej instytucji odnośnie
Załączone do oferty oświadczenia zgodności oferowanego przedmiotu
i dokumenty, o których mowa
zamówienia
powyżej, muszą być przygotowane w szczególności z ustawą z dnia 29
w języku polskim lub w innym języku, września 1994 r. o rachunkowości;
jednakże w tej sytuacji Wykonawca d) dokumentacji wynikającej z
zobowiązany jest do złożenia wraz ustawy o rachunkowości dotyczącej
z tymi dokumentami tłumaczenia
prowadzenia ksiąg rachunkowych
na język polski, poświadczonego
przy użyciu komputera dla jednostek
„za zgodność z oryginałem” przez
budżetowych;
Wykonawcę.
e) dokumentacji systemu dla
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
administratora wraz z opisem
lub miejsce zamieszkania poza
procedury instalacji
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i aktualizacji systemu;
w odniesieniu do wymaganych
f) dokumentacji użytkowej systemu.
dokumentów, stosuje się przepisy
Wykonawca przedłożonymi
Rozporządzenia Prezesa Rady
dokumentami musi udowodnić,
Ministrów z 19.2.2013 w sprawie
że oferowany przez Wykonawcę
rodzajów dokumentów, jakich może przedmiot zamówienia spełnia
żądać Zamawiający od Wykonawcy minimalne wymagania i wymogi
oraz form, w jakich te dokumenty
określone przez Zamawiającego,
mogą być składane (Dz.U. 2013 poz. zawarte w szczególności w
231):
załączniku numer 1 do SIWZ –
Zamiast dokumentów, o których
szczegółowym opisie przedmiotu
mowa w ust. 2 pkt 2-4 oraz ust. 2 pkt zamówienia oraz w załączniku
6 – Wykonawca składa dokument
numer 9 do SIWZ – formularzu
lub dokumenty wystawione w kraju, wymagań funkcjonalnych.
w którym ma siedzibę lub miejsce
Załączone do oferty oświadczenia
zamieszkania, potwierdzające
i dokumenty, o których mowa
odpowiednio, że:
powyżej, muszą być przygotowane
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie w języku polskim lub w innym języku,
ogłoszono upadłości – wystawiony jednakże w tej sytuacji Wykonawca
nie wcześniej niż
zobowiązany jest do złożenia wraz
6 (sześć) miesięcy przed upływem z tymi dokumentami tłumaczenia na
terminu składania ofert,
język polski, poświadczonego „za
2) nie zalega z uiszczaniem
zgodność
podatków, opłat, składek na
z oryginałem” przez Wykonawcę.
ubezpieczenie społeczne i
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
zdrowotne albo że uzyskał
lub miejsce zamieszkania poza
przewidziane prawem zwolnienie,
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
odroczenie lub rozłożenie na raty
w odniesieniu do wymaganych
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
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właściwego organu – wystawiony nie dokumentów, stosuje się przepisy
wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed Rozporządzenia Prezesa Rady
upływem terminu składania ofert,
Ministrów z 19.2.2013 w sprawie
3) nie orzeczono wobec niego
rodzajów dokumentów, jakich może
zakazu ubiegania się o zamówienie żądać Zamawiający od Wykonawcy
– wystawiony nie wcześniej niż 6
oraz form, w jakich te dokumenty
(sześć)miesięcy przed upływem
mogą być składane (Dz.U. 2013 poz.
terminu składania ofert.
231):
W odniesieniu do dokumentów, o
Zamiast dokumentów, o których
których mowa w ust. 2 pkt 5 oraz
mowa w ust. 2 pkt 2-4 oraz ust. 2 pkt
ust. 2 pkt 7 – Wykonawca składa
6 – Wykonawca składa dokument
zaświadczenie właściwego organu lub dokumenty wystawione w kraju,
sądowego lub administracyjnego
w którym ma siedzibę lub miejsce
miejsca zamieszkania albo
zamieszkania, potwierdzające
zamieszkania osoby, której
odpowiednio, że:
dokumenty dotyczą, w zakresie
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, ogłoszono upadłości – wystawiony
10 i 11 ustawy – wystawione nie
nie wcześniej niż
wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy
6 (sześć) miesięcy przed upływem
przed upływem terminu składania
terminu składania ofert,
ofert.
2) nie zalega z uiszczaniem
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
podatków, opłat, składek na
mającego siedzibę na terytorium
ubezpieczenie społeczne i
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
zdrowotne albo że uzyskał
o których mowa w art. 24 ust.
przewidziane prawem zwolnienie,
1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają
odroczenie lub rozłożenie na raty
miejsce zamieszkania poza
zaległych płatności lub wstrzymanie
terytorium Rzeczypospolitej
w całości wykonania decyzji
Polskiej,wykonawca składa w
właściwego organu – wystawiony nie
odniesieniu do nich zaświadczenie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed
właściwego organu sądowego
upływem terminu składania ofert,
albo administracyjnego miejsca
3) nie orzeczono wobec niego
zamieszkania, dotyczące
zakazu ubiegania się o zamówienie
niekaralności tych osób w zakresie – wystawiony nie wcześniej niż 6
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
(sześć)miesięcy przed upływem
5-8, 10 i 11 ustawy,wystawione nie terminu składania ofert.
wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy
W odniesieniu do dokumentów, o
przed upływem terminu składania
których mowa w ust. 2 pkt 5 oraz
ofert, z tym że w przypadku gdy w ust. 2 pkt 7 – Wykonawca składa
miejscu zamieszkania tych osób
zaświadczenie właściwego organu
nie wydaje się takich zaświadczeń sądowego lub administracyjnego
– zastępuje się je dokumentem
miejsca zamieszkania albo
zawierającym oświadczenie
zamieszkania osoby, której
złożone przed właściwym organem dokumenty dotyczą, w zakresie
sądowym, administracyjnym albo
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,
organem samorządu zawodowego 10 i 11 ustawy – wystawione nie
lub gospodarczego miejsca
wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy
zamieszkania tych osób lub przed
przed upływem terminu składania
notariuszem.
ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
osoby lub w kraju, w którym
mającego siedzibę na terytorium
Wykonawca ma siedzibę lub
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
miejsce zamieszkania,nie wydaje
o których mowa w art. 24 ust.
się dokumentu, o którym mowa
1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają
w ust. 2 pkt 2 powyżej, zastępuje
miejsce zamieszkania poza
się go dokumentem zawierającym terytorium Rzeczypospolitej
oświadczenie, w którym określa
Polskiej,wykonawca składa w
się także osoby uprawnione do
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reprezentacji Wykonawcy,złożone
odniesieniu do nich zaświadczenie
przed właściwym organem
właściwego organu sądowego
sądowym, administracyjnym albo
albo administracyjnego miejsca
organem samorządu zawodowego zamieszkania, dotyczące
lub gospodarczego odpowiednio
niekaralności tych osób w zakresie
kraju miejsca zamieszkania osoby określonym w art. 24 ust. 1 pkt
lub kraju, w którym Wykonawca ma 5-8, 10 i 11 ustawy,wystawione nie
siedzibę lub miejsce zamieszkania, wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy
lub przed notariuszem – wystawione przed upływem terminu składania
z odpowiednią datą wymaganą dla ofert, z tym że w przypadku gdy w
tego dokumentu.
miejscu zamieszkania tych osób
W przypadku wątpliwości co do
nie wydaje się takich zaświadczeń
treści dokumentu złożonego przez – zastępuje się je dokumentem
Wykonawcę mającego siedzibę
zawierającym oświadczenie
lub miejsce zamieszkania poza
złożone przed właściwym organem
terytorium Rzeczypospolitej
sądowym, administracyjnym albo
Polskiej, Zamawiający może
organem samorządu zawodowego
zwrócić się do właściwych organów lub gospodarczego miejsca
odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
zamieszkania osoby lub kraju, w
notariuszem.
którym Wykonawca ma siedzibę lub Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania
miejsce zamieszkania, z wnioskiem osoby lub w kraju, w którym
o udzielenie niezbędnych informacji Wykonawca ma siedzibę lub
dotyczących przedłożonego
miejsce zamieszkania,nie wydaje
dokumentu.
się dokumentu, o którym mowa
Ocena spełnienia warunku braku
w ust. 2 pkt 2 powyżej, zastępuje
podstaw do wykluczenia dokonana się go dokumentem zawierającym
zostanie na zasadzie „spełnia
oświadczenie, w którym określa
– nie spełnia” w oparciu o ww.
się także osoby uprawnione do
oświadczenia i dokumenty załączone reprezentacji Wykonawcy,złożone
do oferty. Z treści załączonego
przed właściwym organem
oświadczeń i dokumentów
sądowym, administracyjnym albo
musi wynikać jednoznacznie, iż
organem samorządu zawodowego
Wykonawca spełnia ww. warunek. lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem – wystawione
z odpowiednią datą wymaganą dla
tego dokumentu.
W przypadku wątpliwości co do
treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
Ocena spełnienia warunku braku
podstaw do wykluczenia dokonana
zostanie na zasadzie „spełnia
– nie spełnia” w oparciu o ww.
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oświadczenia i dokumenty załączone
do oferty. Z treści załączonego
oświadczeń i dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, iż
Wykonawca spełnia ww. warunek.
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
05/09/2016 Godzina: 12:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
05/09/2016 Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
06/09/2016 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
06/09/2016 Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

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:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/08/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-102407
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