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WSZYSCY WYKONAWCY 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę  Systemu Akademickiego Centrum Kariery dla Politechniki Swiętokrzyskiej w 
ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/1 8 Nowa jakość  kształcenia — podniesienie kompetencji studentów 
i pracowników Politechniki Swiętokrzyskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych (DZ.U.2019.1843 tj.), zwanej 
dalej ustawy Pzp, Zamawiający w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje zmiany: 

— w załączniku nr 2 do SIWZ który w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: 

„Załączniki do oferty:  

Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postępowania na formularzu JEDZ, 

Uwaga - Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo — kredytowej potwierdzająca wysokość  

posiadanych środków finansowych lub zdolność  kredytową  Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż  1 
miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu; 

2) wykaz dostaw (co najmniej jednej) wykonanych, a w przypadku świadczeń  okresowych lub ciągłych również  
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są  wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są  referencje bądź  inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń  okresowych lub ciągłych są  
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać  tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń  okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź  inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być  
wydane nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu; 

3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, 
wystawiona nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie - art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp, 

5) 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 albo, w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji, dokumenty potwierdzające dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub potwierdzające zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności — art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp 

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się  o zamówienia publiczne - art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
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internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką  zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, firm oraz 
adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić  dowody, że powiązania z innym wykonawcą  nie prowadzą  do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupykapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: 
al pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów na potrzeby realizacji, 
bi dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
cl dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa powyżej — składa: 

a) składa informację  z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę  lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej 
niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się  dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się  je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał  dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę  lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument 
powinien być  wystawiony odpowiednio jak w ust 7.Wykonawca mający siedzibę  na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w ust. 4 lit c - informacja z Krajowego Rejestru Karnego, składa dokument, o którym 
mowa w ust. 7 lit a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w 
którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał  dotyczyć, nie wydaje się  takich dokumentów, 
zastępuje się  go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być  wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku oferty wspólnej: 
- Wykonawcy ustanowią  pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
- ofertę  składa (oraz podpisuje) pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców, 
- pełnomocnictwo należy załączyć  do oferty w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym" 

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie. 
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