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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:  Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Słupsku

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Rzymowskiego 1

Miejscowość:  Słupsk Kod pocztowy:  76-200 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 598489300

Osoba do kontaktów:  Krzysztof Janczuk

E-mail:  mzk@mzk.slupsk.pl Faks:  +48 598415403

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.mzk.slupsk.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:
Dostawa 18 niskopodłogowych autobusów miejskich w tym: 1) 5 fabrycznie nowych 12 metrowych autobusów
miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG; 2) 3 fabrycznie nowych 18 metrowych autobusów
niskopodłogowych zasilanych olejem napędowym; 3) 10 fabrycznie nowych 12 metrowych autobusów
niskopodłogowych zasilanych olejem napędowym

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

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 niskopodłogowych autobusów miejskich w tym:
1) 5 fabrycznie nowych 12 metrowych autobusów niskopodłogowych zasilanych sprężonym gazem ziemnym
CNG;
2) 3 fabrycznie nowych 18 metrowych autobusów niskopodłogowych zasilanych olejem napędowym;
3) 10 fabrycznie nowych 12 metrowych autobusów niskopodłogowych zasilanych olejem napędowym.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34121100  
Dodatkowe przedmioty 34121400  
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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)
1/NZ/2014

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_MZKSlupsk
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-128800   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 190-335763  z dnia:  03/10/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
30/09/2014  (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:
Sekcja III punkt 2.1 Ogłoszenia -
Sytuacja podmiotowa wykonawców,
w tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub
handlowego

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: Warunki podmiotowe
udziału w postępowaniu dot.
1. Posiadania niezbędnej wiedzy i
doświadczenia.
Warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że
w ciągu ostatnich 3 lat przed
datą upływu terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie dostarczył w dowolnej ilości
dostaw co najmniej:
— 3 fabrycznie nowe 12-metrowe
niskopodłogowe autobusy
oferowanej marki zasilane
sprężonym gazem ziemnym CNG,
— 2 fabrycznie nowe 18-metrowe
niskopodłogowe autobusy
oferowanej marki zasilane olejem
napędowym
— 5 fabrycznie nowych 12-
metrowych niskopodłogowych

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: Warunki podmiotowe
udziału w postępowaniu dot.
1. Posiadania niezbędnej wiedzy i
doświadczenia.
Warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że
w ciągu ostatnich 3 lat przed
datą upływu terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie dostarczył w dowolnej ilości
dostaw co najmniej:
— 3 fabrycznie nowe 12-metrowe
niskopodłogowe autobusy
oferowanej marki zasilane
sprężonym gazem ziemnym CNG,
— 2 fabrycznie nowe 18-metrowe
niskopodłogowe autobusy
oferowanej marki zasilane olejem
napędowym
— 5 fabrycznie nowych 12-
metrowych niskopodłogowych
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autobusów oferowanej marki
zasilanych olejem napędowym.
Na potwierdzenie w/w warunku
Wykonawca przedstawi wykaz
wykonanych dostaw
z podaniem wartości tych dostaw,
przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że te
dostawy zostały wykonane należycie
(załącznik nr 6 do SIWZ).
W przypadku, gdy Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać powyższego
poświadczenia z uzasadnionych
przyczyno obiektywnym charakterze,
Zamawiający dopuszcza
przedstawienie oświadczenia
Wykonawcy. W wypadku złożenia
oświadczenia Wykonawca
zobowiązany jest do wskazania
w oświadczeniu przyczyny jego
złożenia oraz uzasadnienia dlaczego
nie był w stanie przedstawić
Zamawiającemu poświadczenia,
że dostawy zostały wykonane
należycie.
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wskazując
spełnienie warunku wiedzy i
doświadczenia polega polega na
zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Prawo zamówień
publicznych z dn. 29stycznia 2004
r.. Zamawiający w celu oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów
żąda dokumentów:
a) określających wiedzę i
doświadczenie, z której będzie
korzystał Wykonawca, tj. zgodnie z
wymogami określonymi w Rozdziale

autobusów oferowanej marki
zasilanych olejem napędowym.
Na potwierdzenie w/w warunku
Wykonawca przedstawi wykaz
wykonanych dostaw
z podaniem wartości tych dostaw,
przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że te
dostawy zostały wykonane należycie
(załącznik nr 6 do SIWZ).
W przypadku, gdy Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać powyższego
poświadczenia z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym
charakterze, Zamawiający
dopuszcza przedstawienie
oświadczenia Wykonawcy. W
wypadku złożenia oświadczenia
Wykonawca zobowiązany jest
do wskazania w oświadczeniu
przyczyny jego złożenia oraz
uzasadnienia dlaczego nie był w
stanie przedstawić Zamawiającemu
poświadczenia, że dostawy zostały
wykonane należycie.
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wskazując
spełnienie warunku wiedzy i
doświadczenia polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Prawo zamówień publicznych z dn.
29stycznia 2004 r.. Zamawiający w
celu oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów żąda:
a) pisemnego zobowiązania tego
podmiotu do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, w
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VI punkt 1 ppkt 2 SIWZ wraz z
wymienionymi w tym punkcie
dokumentami;
b) określających sposób
wykorzystania tych zasobów przez
Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia oraz charakteru
stosunku, jaki będzie łączył
Wykonawcę z innym podmiotem;
c) określających zakres i udział
innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia. Jeżeli podmioty te
będą brały udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów
wszystkich dokumentów określonych
w rozdziale VI SIWZ.
2. Oświadczenie, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp- załącznik nr 5 do
SIWZ.
3. Oświadczenie z art. 24 ust. 1
Ustawy Pzp o braku podstaw do
wykluczenia - załącznik nr 7 do
SIWZ
4. Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepis
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 ofert;
5. 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 ofert;
6. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem

zobowiązaniu winien być określony
sposób wykorzystania zasobów tego
podmiotu przez wykonawcę oraz
zakres i udział tego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia;
b) dokumentów potwierdzających
charakter stosunku, jaki będzie łączył
Wykonawcę z innym podmiotem;
c) w przypadku polegania na
zasobach innego podmiotu w
zakresie dotyczącym sytuacji
ekonomicznej i finansowej –
Zamawiający żąda dokumentów, o
których mowa w Rozdziale VI pkt 1
ppkt 4 SIWZ
Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnienie warunków, o których
mowa w art. 22 ust.1 Ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust.
2b Ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia
zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w Rozdziale VI pkt
2 ppkt 1-6 SIWZ, z zastrzeżeniem
postanowień Rozdziału VI pkt 3
SIWZ.
2. Oświadczenie, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp- załącznik nr 5 do
SIWZ.
3. Oświadczenie z art. 24 ust. 1
Ustawy Pzp o braku podstaw do
wykluczenia - załącznik nr 7 do
SIWZ
4. Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepis
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 ofert;
5. 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
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składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w
całości decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
7. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
Ustawy wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
8. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
Ustawy wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
9. Oświadczenie na podstawie art.
24 ust. 2 pkt 5 Ustawy – dotyczące
przynależności 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.) – sporządzone wg wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 8 do
SIWZ.
Ocena spełniana w/w warunków
zostanie dokonana zgodnie z
formuła spełnia/nie spełnia. Z
treści załączonych dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, że
wykonawca warunki te spełnił.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust 1
pkt 5-8, Ustawy, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca
składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego
właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania o niekaralności tych
osób w zakresie określonym art.
24ust 1 pkt 5-8 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych 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

płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu –wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
6. 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 decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
7. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
Ustawy,wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
8. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
Ustawy, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
9. Oświadczenie na podstawie art.
24 ust. 2 pkt 5 Ustawy – dotyczące
przynależności 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.) – sporządzone wg wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 8 do
SIWZ.
Ocena spełniana w/w warunków
zostanie dokonana zgodnie z
formuła spełnia/nie spełnia. Z
treści załączonych dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, że
wykonawca warunki te spełnił.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust 1
pkt 5-8, Ustawy, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca
składa w odniesieniu do nich
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– zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w:
1) Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2-4 oraz
ppkt 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 – wystawione
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– wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie
– wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2) Rozdziale VI pkt 2 ppkt 5
SIWZ – składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania lub zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą,
w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 4-8 ustawy – wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje
się dokumentów, o których mowa
w punkcie 5 ppkt 1 a-c oraz
punkcie 5 ppkt 2 Rozdziału VISIWZ

zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego
właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania o niekaralności tych
osób w zakresie określonym art.
24ust 1 pkt 5-8 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych 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 przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w:
1) Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2-4 oraz
ppkt 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 – wystawione
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– wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie
– wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2) Rozdziale VI pkt 2 ppkt 5
SIWZ – składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania lub zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą,
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zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w
którym określa się 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. Przepisy
pkt 5 ppkt 1 i 2niniejszego rozdziału
stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości, co do
treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
z wnioskiem o udzielenie informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
W przypadku składania jednej oferty
przez dwa lub więcej podmioty
(Wykonawców ubiegających się
wspólne udzielenie zamówienia np.
konsorcja, spółki cywilne) oferta musi
spełniać następujące warunki:
1) w odniesieniu do wymagań
określonych przez Zamawiającego,
każdy z Wykonawców
występujących wspólnie/oddzielnie
musi udokumentować, że nie
podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 Ustawy;
2) oferta musi być podpisana w taki
sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie;
3) wykonawcy występujący wspólnie
muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia
lub do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz zawarcia umowy
o udzielenie przedmiotowego
zamówienia – stosowany dokument
należy dołączyć do oferty;
4) wszelka korespondencja oraz
rozliczenia będą dokonywane
wyłącznie z podmiotem

w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 4-8 ustawy – wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje
się dokumentów, o których mowa
w punkcie 5 ppkt 1 a-c oraz
punkcie 5 ppkt 2 Rozdziału VISIWZ
zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w
którym określa się 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. Przepisy
pkt 5 ppkt 1 i 2niniejszego rozdziału
stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości, co do
treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
z wnioskiem o udzielenie informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
W przypadku składania jednej oferty
przez dwa lub więcej podmioty
(Wykonawców ubiegających się
wspólne udzielenie zamówienia np.
konsorcja, spółki cywilne) oferta musi
spełniać następujące warunki:
1) w odniesieniu do wymagań
określonych przez Zamawiającego,
każdy z Wykonawców
występujących wspólnie/oddzielnie
musi udokumentować, że nie
podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 Ustawy;
2) oferta musi być podpisana w taki
sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie;
3) wykonawcy występujący wspólnie
muszą ustanowić pełnomocnika do
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występującym jako reprezentant
pozostałych.
Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.

reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia
lub do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz zawarcia umowy
o udzielenie przedmiotowego
zamówienia – stosowany dokument
należy dołączyć do oferty;
4) wszelka korespondencja oraz
rozliczenia będą dokonywane
wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant
pozostałych.
Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV Procedura punkt 3.4.
Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

Zamiast:
12/11/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
17/11/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV Procedura punkt 3.7.
Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
12/11/2014   Godzina: 10:05
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
17/11/2014   Godzina: 10:05
(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:
24/10/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-141675
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