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Ścinawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 556434-N-2018
Data: 10/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ścinawa, Krajowy numer identyfikacyjny 39064756400000, ul. Rynek 17, 59-330
Ścinawa, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 7400225, 76 7400245, e-mail
plinda@scinawa.pl, faks 76 7400201.
Adres strony internetowej (url): http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest spłata i przejęcie wierzytelności
Zamawiającego z tytułu umowy na dostawę rur gazowych w kwocie – 2 706 000,00 zł. 2. Spłata
przejętego zobowiązania nastąpi w 48 miesięcznych ratach płatnych w terminie od dnia
30.01.2019 roku do dnia 31.12.2022 roku. Termin spłaty rat będzie przypadał ostatniego dnia
każdego miesiąca, zgodnie z harmonogramem udostępnionym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia pkt. 3.1 ppkt 2. 3. Wykonawca dokona spłaty wierzytelności
Zamawiającego w kwocie 2.706.000,00 zł i zgodnie z art. 518 §1 pkt 3 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny stanie się jego wierzycielem. Przejęcie zobowiązań przez
Wykonawcę poprzedzone będzie zawarciem umowy z Zamawiającym, w której strony
szczegółowo określą sposób i terminy (uwzględniając harmonogram zawarty w ust. 2) spłaty
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przejętych zobowiązań. Planowane przejęcie zobowiązań finansowych nastąpi w ciągu 10 dni
roboczych od daty zawarcia umowy. 4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 2 dni
roboczych od daty dokonania zapłaty dowód zaspokojenia wierzycieli. Dowodem zaspokojenia
wierzycieli będzie wyciąg z rachunku bankowego Wykonawcy lub inny dokument pochodzący
od wierzyciela, zawierający potwierdzenie wykonania ww. operacji albo sporządzone przez
należycie reprezentowanego wierzyciela oświadczenie o otrzymaniu zapłaty tytułem
zaspokojenia wierzytelności, ze wskazaniem daty i kwoty dokonania wpłaty. Dowody
potwierdzające wartość spłaconych wierzytelności należy w pierwszej kolejności przesłać drogą
elektroniczną (fax lub e-mail) na wskazany adres, a następnie listem poleconym. 5. Zamawiający
dokona spłaty odsetek w kwartalnych okresach obrachunkowych. Przejęte zobowiązanie
oprocentowane będzie w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu
o stawkę bazową WIBOR 1M, powiększoną o stałą, niezmienną i równą marżę obowiązującą w
całym okresie trwania umowy, ustalaną na podstawie złożonej oferty. 6. Stawka bazowa WIBOR
1M ustalana będzie w okresach miesięcznych, zgodnie z notowaniem stawki na dwa dni robocze
przed rozpoczęciem nowego okresu odsetkowego. O każdej zmianie wynikającej ze zmiany
stawki WIBOR 1M Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną, a następnie w
formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała. Zmiana
oprocentowania umowy spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany umowy, nie
wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy. 7. Spłata odsetek
następować będzie na koniec każdego miesiąca. Odsetki będą naliczane od niespłaconej części
zobowiązania finansowego. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmować się będzie rzeczywistą
liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do liczby dni w roku (365/366 dni). 8.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną, a następnie w formie pisemnej o
wysokości naliczonych odsetek, najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem płatności odsetek. 9.
W przypadku, gdy termin spłaty zobowiązania przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy,
uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym
dniu roboczym po terminie określonym w umowie. Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. 10. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do spłaty przejętego zobowiązania przed pierwotnie zakładanym terminem bez
ponoszenia dodatkowych kosztów. 11. Na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy może
nastąpić wydłużenie okresu spłaty zobowiązań. Wniosek musi zostać złożony na 30 dni przez
założonym terminem spłaty. Wydłużenie terminu spłaty będzie wymagało zawarcia aneksu do
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umowy. Za wydłużoną spłatę należne będą odsetki zgodnie ze złożoną ofertą bez prawa do
naliczania dodatkowych opłat i prowizji. 12. Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania i
pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji za wyjątkiem opłat określonych w umowie. Nie
przewiduje się ponoszenia kosztów prowizji przygotowawczej za przejęcie zobowiązań. 13.
Zabezpieczenie wierzytelności stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową nastąpi
najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
oraz nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających oraz zawarcia umowy ramowej. 14.
Zamawiający wyraża zgodę aby umowa została zawarta na wzorze Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest spłata i przejęcie wierzytelności
Zamawiającego z tytułu umowy na dostawę rur gazowych w kwocie – 2 706 000,00 zł. 2. Spłata
przejętego zobowiązania nastąpi w 48 miesięcznych ratach płatnych w terminie od dnia
31.01.2019 roku do dnia 31.12.2022 roku. Termin spłaty rat będzie przypadał ostatniego dnia
każdego miesiąca, zgodnie z harmonogramem udostępnionym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia pkt. 3.1 ppkt 2. 3. Wykonawca dokona spłaty wierzytelności
Zamawiającego w kwocie 2.706.000,00 zł i zgodnie z art. 518 §1 pkt 3 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny stanie się jego wierzycielem. Przejęcie zobowiązań przez
Wykonawcę poprzedzone będzie zawarciem umowy z Zamawiającym, w której strony
szczegółowo określą sposób i terminy (uwzględniając harmonogram zawarty w ust. 2) spłaty
przejętych zobowiązań. Planowane przejęcie zobowiązań finansowych nastąpi w ciągu 10 dni
roboczych od daty zawarcia umowy. 4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 2 dni
roboczych od daty dokonania zapłaty dowód zaspokojenia wierzycieli. Dowodem zaspokojenia
wierzycieli będzie wyciąg z rachunku bankowego Wykonawcy lub inny dokument pochodzący
od wierzyciela, zawierający potwierdzenie wykonania ww. operacji albo sporządzone przez
należycie reprezentowanego wierzyciela oświadczenie o otrzymaniu zapłaty tytułem
zaspokojenia wierzytelności, ze wskazaniem daty i kwoty dokonania wpłaty. Dowody
potwierdzające wartość spłaconych wierzytelności należy w pierwszej kolejności przesłać drogą
elektroniczną (fax lub e-mail) na wskazany adres, a następnie listem poleconym. 5. Zamawiający
dokona spłaty odsetek w miesięcznych okresach obrachunkowych. Przejęte zobowiązanie
oprocentowane będzie w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu
o stawkę bazową WIBOR 1M, powiększoną o stałą, niezmienną i równą marżę obowiązującą w
całym okresie trwania umowy, ustalaną na podstawie złożonej oferty 6. Stawka bazowa WIBOR
1M ustalana będzie w okresach miesięcznych, zgodnie z notowaniem stawki na dwa dni robocze
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przed rozpoczęciem nowego okresu odsetkowego. O każdej zmianie wynikającej ze zmiany
stawki WIBOR 1M Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną, a następnie w
formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała. Zmiana
oprocentowania umowy spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany umowy, nie
wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy. 7. Spłata odsetek
następować będzie na koniec każdego miesiąca. Odsetki będą naliczane od niespłaconej części
zobowiązania finansowego. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmować się będzie rzeczywistą
liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do liczby dni w roku (365/366 dni). 8.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną, a następnie w formie pisemnej o
wysokości naliczonych odsetek, najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem płatności odsetek. 9.
W przypadku, gdy termin spłaty zobowiązania przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy,
uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym
dniu roboczym po terminie określonym w umowie. Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. 10. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do spłaty przejętego zobowiązania przed pierwotnie zakładanym terminem bez
ponoszenia dodatkowych kosztów. 11. Na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy może
nastąpić wydłużenie okresu spłaty zobowiązań. Wniosek musi zostać złożony na 30 dni przez
założonym terminem spłaty. Wydłużenie terminu spłaty będzie wymagało zawarcia aneksu do
umowy. Za wydłużoną spłatę należne będą odsetki zgodnie ze złożoną ofertą bez prawa do
naliczania dodatkowych opłat i prowizji. 12. Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania i
pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji za wyjątkiem opłat określonych w umowie. Nie
przewiduje się ponoszenia kosztów prowizji przygotowawczej za przejęcie zobowiązań. 13.
Zabezpieczenie wierzytelności stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową nastąpi
najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
oraz nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających oraz zawarcia umowy ramowej. 14.
Zamawiający wyraża zgodę aby umowa została zawarta na wzorze Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1)
W ogłoszeniu jest: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
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działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków:
Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania
czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Komisję Nadzoru
Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1876 z późn. zm.), a także do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1
Prawa bankowego inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia
w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. Dopuszcza się udział
podmiotów działających na mocy ustawy i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego – na
potwierdzenie powyższego należy przedłożyć stosowne dokumenty. Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu powinno być: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków:
Wykonawca musi wykazać, że posiada: 1. aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania
czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Komisję Nadzoru
Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1876 z późn. zm.), a także do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1
Prawa bankowego inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia
w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. lub 2. odpowiedni wpis
Krajowym Rejestrze Sądowym dla podmiotów, działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546 z późn. zm). Informacje dodatkowe

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT
3 USTAWY PZP: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. aktualnego zezwolenia
uprawniającego do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
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bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.), a także do realizacji usług objętych
przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, a w
przypadku określonym w art. 178 ust. 1 Prawa bankowego inny dokument potwierdzający
rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy
Prawo bankowe. W przypadku podmiotów działających na mocy ustawy i pod nadzorem
Komisji Nadzoru Finansowego – Zamawiający wezwie do przedłożenia stosownych
dokumentów 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu; 4. odpisu 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. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku
lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności; 6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7. oświadczenia Wykonawcy o
braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia
wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 5 i 6 ustawy; 8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
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administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 9. oświadczenia wykonawcy o
niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 10. oświadczenia
Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien złożyć
dokumenty w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być: III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ,
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.
aktualnego zezwolenia uprawniającego do wykonywania czynności bankowych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.), a także do
realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 Prawa bankowego inny dokument
potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w
art. 193 ustawy Prawo bankowe. W przypadku podmiotów działających na mocy ustawy i pod
nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego – Zamawiający wezwie do przedłożenia stosownych
dokumentów lub odpisu z właściwego rejestru RRS z potwierdzeniem działalności finansowej
określonej ustawą 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
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wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenia właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu; 4. odpisu 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. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7.
oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 8. oświadczenia Wykonawcy o
braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 7 ustawy; 9. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 10. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
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potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 11. Każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien złożyć dokumenty w zakresie
potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT
2 USTAWY PZP Należy przedłożyć: aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania
czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Komisję Nadzoru
Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1876 z późn. zm.), a także do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1
Prawa bankowego inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia
w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. W przypadku podmiotów
działających na mocy ustawy i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego – Zamawiający
wezwie do przedłożenia stosownych dokumentów
W ogłoszeniu powinno być: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP Należy przedłożyć: aktualne zezwolenie
uprawniającego do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.), a także do realizacji usług objętych
przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, a w
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przypadku określonym w art. 178 ust. 1 Prawa bankowego inny dokument potwierdzający
rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy
Prawo bankowe. W przypadku podmiotów działających na mocy ustawy i pod nadzorem
Komisji Nadzoru Finansowego – Zamawiający wezwie do przedłożenia stosownych
dokumentów lub odpisu z właściwego rejestru RRS z potwierdzeniem działalności finansowej
określonej ustawą

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-05-18, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą
być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-24, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
język polski
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