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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: Centralny Ośrodek Informatyki

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Suwak 3
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 222502883

Osoba do kontaktów: Monika Wiąckiewicz
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl

Faks: +48 222502987

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.coi.gov.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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa zintegrowanej infrastruktury bezpieczeństwa
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanej infrastruktury bezpieczeństwa
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
32420000
35120000

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)
COI-ZAK.3201.11.2016
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_COI2011
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-154175 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 233-425189 z dnia: 02/12/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
30/11/2016 (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:
W celu wstępnego
Zamawiający wykluczy z udziału w
III.2.1)
potwierdzeniaspełniania warunków postępowaniu wykonawcę, wobec
udziału w postępowaniu oraz braku którego zachodzi, co najmniej jedna
podstaw do wykluczenia określonych z przesłanek określonych w art. 24
przezZamawiającego w pkt. 9 i 10 ust 1 ustawy
SIWZ wykonawca załącza do oferty, 10.2 Zamawiający wykluczy
aktualne na dzień składania ofert:
również wykonawcę spełniajacego
1. Oświadczenie w formie
następujące przesłanki określone w
Jednolitego Europejskiego
art. 24 ust 5 ustawy:
Dokumentu Zamówienia dalej jako 10.2.1 w stosunku do którego
„JEDZ” – o którymmowa w art.
otwarto likwidacje, w zatwierdzonym
25a ust 1 ustawy sporządzone na
przez sąd układzie w postępowaniu
podstawie załącznika nr 2 do SIWZ restrukturyzacyjnym jest
W części IV Kryteria kwalifikacji
przewidziane zaspokojenie
Wykonawca wypełnia tylko sekcję α. wierzycieli przez likwidacje jego
Wykonawca, który powołuje się
majątku lub sąd zarządził likwidację
na zasoby innych podmiotów,
jego majątku, w trybie art. 332
w celu wykazania wobec nich
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
braku podstaw dowykluczenia
r. – Prawo restrukturyzacyjne
oraz spełniania, w zakresie,
(Dz.U.poz.978, z późn. zm.) lub
w jakim powołuje się na ich
którego upadłość ogłoszono,
zasoby, warunków udziału w
z wyjątkiem wykonawcy, który
postępowaniuskłada także JEDZ dla po ogłoszeniu upadłości zawarł
każdego z tych podmiotów.
układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się wierzycieli przez likwidację majątku
o udzielenie zamówienia składają
upadłego, chyba, że sąd zarządził
JEDZ oddzielnie dla każdego z nich likwidacje jego majątku w trybie art.
(wzakresie warunków określonych 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
w art. 22 ustawy, wykonawcy
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.
wykazują swój łączny potencjał,
U. z 2015 r. poz. 233 z późn. Zm.)
a brak podstaw do wykluczenia z
10.2.2 który naruszył obowiązki
art. 24 ust 1 iust 5 ustawy każdy z
dotyczące płatności podatków,
wykonawców oddzielnie)
opłat lub składek na ubezpieczenia
Oświadczenie, o którym mowa w pkt. społeczne lub zdrowotne, co
11.1.1 SIWZ winno:
zamawiający jest w stanie
zostać wypełnione przez
wykazać za pomocą stosownych
Wykonawcę stosując postanowienia środków dowodowych, z wyjątkiem
instrukcji Urzędu Zamówień
przypadku, o którym mowa w ust. 1
Publicznych, którazamieszczona
pkt 15, chyba że wykonawca dokonał
jest pod niżej wskazanym adresem płatności należnych podatków,
intenetowym: https://www.uzp.gov.pl/ opłat lub składek na ubezpieczenia
baza-wiedzy/jednolity-europejskispołeczne lub zdrowotne wraz z
dokument-zamowienia
odsetkami lub grzywnami lub zawarł
zostać wypełnione w narzędziu
wiążące porozumienie w sprawie
znajdującym się pod adresem:
spłaty tych należności.
https://ec.europa.eu/growth/tools10.2.3 będącego osobą fizyczną,
databases/espd/filter?lang=pl
którego prawomocnie skazano za
Uwaga!! Celem realizacji
wykroczenie przeciwko prawom
powyższego Wykonawca
pracownika lub wykroczenie
pobiera JEDZ w formacie .xml
przeciwko środowisku, jeżeli za
zamieszczony na stronieinternetowej jego popełnienie wymierzono karę
Zamawiajacego, wypełnia w
aresztu, ograniczenia wolności lub
narzędziu, o kótrym mowa powyżej, karę grzywny nie niższą niż 3000
następnie drukuje, podpisuje
złotych;
izałącza do oferty w formie pisemnej. 10.2.4 jeżeli urzędującego członka
zawierać informacje konieczne do
jego organu zarządzającego lub
potwierdzenia spełniania warunków nadzorczego, wspólnika spółki
udziału w postepowaniu
w spółce jawnej lub partnerskiej
zawierać informacje konieczne
albo komplementariusza w spółce
do wykazania braku podstaw do
komandytowej lub komandytowowykluczenia
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
W celu potwierdzenia niepodlegania skazano za wykroczenie, o którym
wykluczeniu z postępowania
mowa w pkt powyżej
Wykonawca zobowiązany jest
10.3 Zamawiajacy podejmując
przedłożyćnastępujące dokumenty: decyzję o wykluczeniu wykonawcy z
1. aktualną informację z Krajowego udziału w postępowaniu, uwzgledniał
Rejestru Karnego w zakresie
będzie okoliczności wymienione w
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i art. 24 ust 7 – ust 11 ustawy
14 ustawy,oraz, odnośnie skazania 10.4 Ofertę Wykonawcy
za wykroczenie na karę aresztu,
wykluczonego uznaje się za
w zakresie określonym przez
odrzuconą.
zamawiającego napodstawie art. 24 W celu wstępnego potwierdzenia
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,wystawionej spełniania warunków udziału w
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed postępowaniu oraz braku podstaw
upływem terminuskładania ofert;
do wykluczenia określonych przez
2. aktualną informacje z Krajowego Zamawiającego w pkt. 9 i 10 SIWZ
Rejestru Karnego w zakresie
wykonawca załącza do oferty,
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21
aktualne na dzień składania ofert:
ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 1. Oświadczenie w formie
6 miesięcy przed upływem terminu Jednolitego Europejskiego
składania ofert;
Dokumentu Zamówienia dalej jako

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

5 / 11

„JEDZ” – o którym mowa w art.
3 aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
25a ust 1 ustawy sporządzone na
skarbowego potwierdzającego,
podstawie załącznika nr 2 do SIWZ
że wykonawca niezalega
W części IV Kryteria kwalifikacji
z opłacaniem podatków,
Wykonawca wypełnia tylko sekcję α.
wystawionego nie wcześniej
Wykonawca, który powołuje się
niż 3 miesiące przed upływem
na zasoby innych podmiotów,
terminu składaniaofert, lub innego
w celu wykazania wobec nich
dokumentu potwierdzającego, że
braku podstaw do wykluczenia
wykonawca zawarł porozumienie
oraz spełniania, w zakresie, w
z właściwym organempodatkowym jakim powołuje się na ich zasoby,
w sprawie spłat tych należności
warunków udziału w postępowaniu
wraz z ewentualnymi odsetkami lub składa także JEDZ dla każdego z
grzywnami, w szczególnościuzyskał tych podmiotów.
przewidziane prawem zwolnienie,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się
odroczenie lub rozłożenie na
o udzielenie zamówienia składają
raty zaległych płatności lub
JEDZ oddzielnie dla każdego z nich
wstrzymaniew całości wykonania
(w zakresie warunków określonych
decyzji właściwego organu;
w art. 22 ustawy, wykonawcy
4 aktualne zaświadczenie
wykazują swój łączny potencjał,
właściwej terenowej jednostki
a brak podstaw do wykluczenia z
organizacyjnej Zakładu
art. 24 ust 1 i ust 5 ustawy każdy z
Ubezpieczeń Społecznychlub
wykonawców oddzielnie)
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Oświadczenie, o którym mowa w pkt.
Społecznego albo innego
11.1.1 SIWZ winno:
dokumentu potwierdzającego, że
zostać wypełnione przez
wykonawcanie zalega z opłacaniem Wykonawcę stosując postanowienia
składek na ubezpieczenia
instrukcji Urzędu Zamówień
społeczne lub zdrowotne,
Publicznych, która zamieszczona
wystawionego nie wcześniej
jest pod niżej wskazanym
niż3 miesiące przed upływem
adresem internetowym: https://
terminu składania ofert, lub innego www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/
dokumentu potwierdzającego, że
jednolity-europejski-dokumentwykonawcazawarł porozumienie z zamowienia
właściwym organem w sprawie spłat zostać wypełnione w narzędziu
tych należności wraz z ewentualnymi znajdującym się pod adresem:
odsetkamilub grzywnami, w
https://ec.europa.eu/growth/toolsszczególności uzyskał przewidziane databases/espd/filter?lang=pl
prawem zwolnienie, odroczenie lub Uwaga!! Celem realizacji
rozłożenie na ratyzaległych płatności powyższego Wykonawca
lub wstrzymanie w całości wykonania pobiera JEDZ w formacie .xml
decyzji właściwego organu;
zamieszczony na stronie
5 aktualny odpis z właściwego
internetowej Zamawiajacego,
rejestru lub z centralnej ewidencji
wypełnia w narzędziu, o którym
i informacji o działalności
mowa powyżej, następnie drukuje,
gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy podpisuje i załącza do oferty w
wymagają wpisu do rejestru lub
formie pisemnej.
ewidencji, w celu potwierdzenia
zawierać informacje konieczne do
braku podstaw wykluczeniana
potwierdzenia spełniania warunków
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; udziału w postepowaniu
w przypadku wspólnego ubiegania zawierać informacje konieczne
się o udzielenie niniejszego
do wykazania braku podstaw do
zamówienia przez dwóch lub
wykluczenia.
więcejWykonawców w ofercie muszą W celu potwierdzenia niepodlegania
być złożone ww. dokumenty dla
wykluczeniu z postępowania
każdego z nich oddzielnie.
6 Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnianie warunków, o których
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mowa w pkt. 9.1.2 – 9.1.3 SIWZ,
Wykonawca zobowiązany jest
polega nazasobach innych
przedłożyć następujące dokumenty:
podmiotów na zasadach określonych 1. aktualną informację z Krajowego
w art. 22a ustawy, zamawiający
Rejestru Karnego w zakresie
żąda od Wykonawcyprzedstawienia określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i
w odniesieniu do tych podmiotów
14 ustawy, oraz, odnośnie skazania
dokumentów wymienionych w pkt. za wykroczenie na karę aresztu,
11.2.2.1 – 11.2.2.5SIWZ.
w zakresie określonym przez
W terminie 3 od dnia zamieszczenia zamawiającego na podstawie art. 24
na stronie internetowej
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy ,wystawionej
Zamawiajacego informacji z otwarcia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
ofert, o którejmowa w art. 86 ust
upływem terminu składania ofert;
5 ustawy wykonawcy przekazują
2. aktualną informacje z Krajowego
Zamawiającemu:
Rejestru Karnego w zakresie
1. oświadczenia o przynależności
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21
albo braku przynależności do tej
ustawy, wystawionej nie wcześniej
samej grupy kapitałowej,
niż 6 miesięcy przed upływem
W przypadku przynależności
terminu składania ofert;
do tej samej grupy kapitałowej
3 aktualne zaświadczenie
wykonawca może złożyć wraz z
właściwego naczelnika urzędu
oświadczeniemdokumenty bądź
skarbowego potwierdzającego, że
informacje potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
powiązania z innym wykonawcą nie podatków, wystawionego nie
prowadzą do zakłóceniakonkurencji wcześniej niż 3 miesiące przed
w postępowaniu.
upływem terminu składania
UWAGA!!! Dokument z pkt
ofert, lub innego dokumentu
11.2.3.1 należy złożyć w siedzibie
potwierdzającego, że wykonawca
Zamawiajacego
zawarł porozumienie z właściwym
z dochowaniem formy pisemnej w
organem podatkowym w sprawie
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia spłat tych należności wraz z
na stronie Zamawiajacego informacji, ewentualnymi odsetkami lub
októrej mowa w art. 86 ust 5 ustawy grzywnami, w szczególności uzyskał
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
przewidziane prawem zwolnienie,
lub miejsce zamieszkania poza
odroczenie lub rozłożenie na raty
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaległych płatności lub wstrzymanie
zamiastdokumentów, o których
w całości wykonania decyzji
mowa w:
właściwego organu;
1. Pkt. 11.2.2.1 – 11.2.2.2 – składa 4 aktualne zaświadczenie właściwej
informację z odpowiedniego
terenowej jednostki organizacyjnej
rejestru albo, w przypadku braku
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
takiegorejestru, inny równoważny
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
dokument wydany przez właściwy
Społecznego albo innego dokumentu
organ sądowy lub administracyjny
potwierdzającego, że wykonawca
kraju, wktórym wykonawca ma
nie zalega z opłacaniem składek
siedzibę lub miejsce zamieszkania na ubezpieczenia społeczne lub
lub miejsce zamieszkania ma
zdrowotne, wystawionego nie
osoba, której dotyczyinformacja albo wcześniej niż3 miesiące przed
dokument, w zakresie określonym w upływem terminu składania
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. ofert, lub innego dokumentu
5 pkt 5 i 6 ustawy;
potwierdzającego, że wykonawca
2. Pkt. 11.2.2.3 – 11.2.2.5 SIWZ –
zawarł porozumienie z właściwym
składa dokument lub dokumenty
organem w sprawie spłat tych
wystawione w kraju, w którym ma
należności wraz z ewentualnymi
siedzibęlub miejsce zamieszkania, odsetkami lub grzywnami, w
potwierdzające odpowiednio, że:
szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
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wykonania decyzji właściwego
— nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat, składek na
organu;
ubezpieczenie społeczne
5 aktualny odpis z właściwego
lub zdrowotne albo żezawarł
rejestru lub z centralnej ewidencji
porozumienie z właściwym organem i informacji o działalności
w sprawie spłat tych należności
gospodarczej, jeżeli odrębne
wraz z ewentualnymi odsetkamilub przepisy wymagają wpisu do rejestru
grzywnami, w szczególności uzyskał lub ewidencji, w celu potwierdzenia
przewidziane prawem zwolnienie,
braku podstaw wykluczenia na
odroczenie lub rozłożenie na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
ratyzaległych płatności lub
w przypadku wspólnego ubiegania
wstrzymanie w całości wykonania
się o udzielenie niniejszego
decyzji właściwego organu,
zamówienia przez dwóch lub więcej
— nie otwarto jego likwidacji ani nie Wykonawców w ofercie muszą być
ogłoszono upadłości,
złożone ww. dokumenty dla każdego
Dokument, o którym mowa w pkt.
z nich oddzielnie.
11.3.1. i 11.3.2.2 SIWZ, powinien
6 Jeżeli Wykonawca wykazując
być wystawiony nie wcześniej
spełnianie warunków, o których
niż 6miesięcy przed upływem
mowa w pkt. 9.1.2 – 9.1.3 SIWZ,
terminu składania ofert. Dokumenty, polega na zasobach innych
o których mowa w pkt. 11.3.2.1
podmiotów na zasadach określonych
SIWZ, powinnybyć wystawione nie w art. 22a ustawy, zamawiający
wcześniej niż 3 miesiące przed
żąda od Wykonawcy przedstawienia
upływem terminu składania ofert.
w odniesieniu do tych podmiotów
Jeżeli w kraju, w którym
dokumentów wymienionych w pkt.
wykonawca ma siedzibę lub
11.2.2.1 – 11.2.2.5SIWZ.
miejsce zamieszkania lub miejsce
W terminie 3 od dnia zamieszczenia
zamieszkania maosoba, której
na stronie internetowej
dokument dotyczy, nie wydaje
Zamawiajacego informacji z otwarcia
się dokumentów, o których mowa
ofert, o której mowa w art. 86 ust
w pkt. 11.3 SIWZ, zastępujesię
5 ustawy wykonawcy przekazują
je dokumentem zawierającym
Zamawiającemu:
odpowiednio oświadczenie
1. oświadczenia o przynależności
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo braku przynależności do tej
albo osóbuprawnionych do jego
samej grupy kapitałowej,
reprezentacji, lub oświadczenie
W przypadku przynależności
osoby, której dokument miał
do tej samej grupy kapitałowej
dotyczyć, złożone przednotariuszem wykonawca może złożyć wraz z
lub przed organem sądowym,
oświadczeniem dokumenty bądź
administracyjnym albo organem
informacje potwierdzające, że
samorządu zawodowego
powiązania z innym wykonawcą nie
lubgospodarczego właściwym ze
prowadzą do zakłócenia konkurencji
względu na siedzibę lub miejsce
w postępowaniu.
zamieszkania wykonawcy lub
UWAGA!!! Dokument z pkt
miejscezamieszkania tej osoby.
11.2.3.1 należy złożyć w siedzibie
Przepis pkt. 11.3.3 SIWZ stosuje się Zamawiajacego
odpowiednio.
z dochowaniem formy pisemnej w
W przypadku Wykonawców wspólnie terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
ubiegających się o udzielenie
na stronie Zamawiajacego informacji,
niniejszego zamówienia
o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy
dla potwierdzenia spełniania
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
warunków opisanych w pkt 9.1.1 – lub miejsce zamieszkania poza
9.1.3 SIWZ, Zamawiający będzie
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
oceniałłącznie ich kompetencje lub zamiast dokumentów, o których
uprawnienia, zdolność ekonomiczną mowa w:
lub finansową, zdolność techniczną
lub zawodową;
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Wykonawca na podstawie art. 22a 1. Pkt. 11.2.2.1 – 11.2.2.2 – składa
ustawy może w celu potwierdzenia informację z odpowiedniego rejestru
spełniania warunków udziału
albo, w przypadku braku takiego
wpostępowaniu, w stosownych
rejestru, inny równoważny dokument
sytuacjach oraz w odniesieniu do
wydany przez właściwy organ
konkretnego zamówienia, lub jego sądowy lub administracyjny kraju, w
części,polegać na zdolnościach
którym wykonawca ma siedzibę lub
technicznych lub zawodowych lub
miejsce zamieszkania lub miejsce
sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamieszkania ma osoba, której
innychpodmiotów, niezależnie od
dotyczy informacja albo dokument,
charakteru prawnego łączących
w zakresie określonym w art. 24 ust.
go z nim stosunków prawnych.
1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6
W tym celuwykonawca wraz z
ustawy;
ofertą przedstawia Zamawiającemu 2. Pkt. 11.2.2.3 – 11.2.2.5 SIWZ –
oryginał zobowiązania tych
składa dokument lub dokumenty
podmiotów do oddania mu do
wystawione w kraju, w którym ma
dyspozycji niezbędnych zasobów
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
na potrzeby realizacji zamówienia. potwierdzające odpowiednio, że:
Zamawiający oceni czyudostępnione — nie zalega z opłacaniem
wykonawcy przez inne podmioty
podatków, opłat, składek na
zdolności techniczne lub zawodowe ubezpieczenie społeczne lub
lub ich sytuacja finasowalub
zdrowotne albo że zawarł
ekonomiczna, pozwalają na
porozumienie z właściwym organem
wykazanie przez wykonawce
w sprawie spłat tych należności
spełniania warunków udziału w
wraz z ewentualnymi odsetkami lub
postępowaniu.Zamawiający zbada grzywnami, w szczególności uzyskał
również czy wobec podmiotu
przewidziane prawem zwolnienie,
udostępniającego zasoby na
odroczenie lub rozłożenie na raty
podstawie art. 22a ustawy
zaległych płatności lub wstrzymanie
niezachodzą przesłanki wykluczenia, w całości wykonania decyzji
o których mowa w art. 24 ust 1
właściwego organu, — nie otwarto
ustawy oraz w pkt. 10 SIWZ.
jego likwidacji ani nie ogłoszono
Jeżeli zdolności techniczne lub
upadłości,
zawodowe lub sytuacja ekonomiczna Dokument, o którym mowa w pkt.
lub finansowa, podmiotu, o
11.3.1. i 11.3.2.2 SIWZ, powinien
którym mowaw pkt 9.3 SIWZ,
być wystawiony nie wcześniej
nie potwierdzają spełnienia
niż 6miesięcy przed upływem
przez wykonawcę warunków
terminu składania ofert. Dokumenty,
udziału w postępowaniu lub
o których mowa w pkt. 11.3.2.1
zachodząwobec tych podmiotów
SIWZ, powinny być wystawione
podstawy wykluczenia, zamawiający nie wcześniej niż 3 miesiące przed
wezwie Wykonawcę do:
upływem terminu składania ofert.
1. zastąpienia tego podmiotu innym Jeżeli w kraju, w którym
podmiotem lub podmiotami lub
wykonawca ma siedzibę lub
2. zobowiązania się do osobistego miejsce zamieszkania lub miejsce
wykonania odpowiedniej części
zamieszkania ma osoba, której
zamówienia, jeżeli wykaże
dokument dotyczy, nie wydaje
zdolnościtechniczne lub zawodowe się dokumentów, o których mowa
lub sytuację finansową lub
w pkt. 11.3 SIWZ, zastępuje się
ekonomiczną, o których mowa
je dokumentem zawierającym
w pkt. 9.3 SIWZ
odpowiednio oświadczenie
W przypadku postępowań na usługi wykonawcy, ze wskazaniem osoby
lub roboty budowlane podmiot,
albo osób uprawnionych do jego
który udostępnia na podstawie
reprezentacji, lub oświadczenie
art. 22austawy zasoby takie
osoby, której dokument miał
jak wykształcenie, kwalifikacje
dotyczyć, złożone przed notariuszem
zawodowe
lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem
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lub doświadczenie zobowiązany
jest do realizacji usług lub robót
budowlanych w zakresie jakim
udostępniawykonawcy zdolności, o
których mowa powyżej.
Wykonawca który polega na sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarniez
podmiotem, który zobowiązał
się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez
Zamawiającegopowstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.

samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis pkt. 11.3.3 SIWZ stosuje się
odpowiednio.
W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
niniejszego zamówienia
dla potwierdzenia spełniania
warunków opisanych w pkt 9.1.1 –
9.1.3 SIWZ, Zamawiający będzie
oceniał łącznie ich kompetencje lub
uprawnienia, zdolność ekonomiczną
lub finansową, zdolność techniczną
lub zawodową;
Wykonawca na podstawie art. 22a
ustawy może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.
W tym celu wykonawca wraz z
ofertą przedstawia Zamawiającemu
oryginał zobowiązania tych
podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Zamawiający oceni czy
udostępnione wykonawcy przez inne
podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finasowa
lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawce
spełniania warunków udziału w
postępowaniu. Zamawiający zbada
również czy wobec podmiotu
udostępniającego zasoby na
podstawie art. 22a ustawy nie
zachodzą przesłanki wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust 1 ustawy
oraz w pkt. 10 SIWZ.
Jeżeli zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuacja ekonomiczna
lub finansowa, podmiotu, o
którym mowa w pkt 9.3 SIWZ,
nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy
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wykluczenia, zamawiający wezwie
Wykonawcę do:
1. zastąpienia tego podmiotu innym
podmiotem lub podmiotami lub
2. zobowiązania się do osobistego
wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub
sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa
w pkt. 9.3 SIWZ
W przypadku postępowań na usługi
lub roboty budowlane podmiot,
który udostępnia na podstawie
art. 22austawy zasoby takie
jak wykształcenie, kwalifikacje
zawodowe
lub doświadczenie zobowiązany
jest do realizacji usług lub robót
budowlanych w zakresie jakim
udostępnia wykonawcy zdolności, o
których mowa powyżej.
Wykonawca który polega na sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał
się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
10/01/2017 Godzina: 09:45
IV.3.4)
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
19/01/2017 Godzina: 09:45
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Powinno być:
19/01/2017 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Zamiast:
10/01/2017 Godzina: 10:00
(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:
27/12/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-167329
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