Ścinawa, dnia 16 lipca 2020 roku
JRP.271.2.2020

Zmiana treści SIWZ
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w miejscowościach: Dziewin,
Dłużyce, Buszkowice, Przychowa” w podziale na Części. Nr Ogłoszenia: 2020/S 129315120

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w ramach prowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego j.w. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w następującym
zakresie:

I: W dziale XI ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców dokumenty i
oświadczenia składa każdy z wykonawców):
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13), 14) i 21) Ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 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;
c) zaświadczenie 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 składania 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
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prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) 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;
e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
f) 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;
g) oświadczenie 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).
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) Dziale XI ust. 7 pkt 2 lit. 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 w art. 24 ust. 1 pkt 13),
14) i 21) Ustawy;
b) Dziale XI ust. 7 pkt 2 lit. b) – d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że 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;
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4) Dokumenty, o których mowa w Dziale XI ust. 7 pkt 3 lit. a oraz b tiret drugie, powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w Dziale XI ust. 7 pkt 3 lit. b tiret pierwsze, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
5) 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 Dziale XI ust. 7 pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
2

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. Postanowienia Działu XI
ust. 7 pkt 4 stosuje się.
6) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
7) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. Dotyczy to także dokumentów możliwych do uzyskania bezpośrednio za pomocą
bezpłatnych baz danych dostępnych w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi które, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazanych
przez Wykonawcę ,
8) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów, dokumentów oraz oświadczeń wymienionych Dziale XI ust. 7 pkt 2 lit. a
– g.”

II. W związku z w/w zmianami Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert
i otwarcia ofert oraz wyznacza je następująco:
W IDW dział XVII ust. 2 otrzymuje brzmienie:
“2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

24 sierpnia 2020 r. do godz.

11:00

1. W IDW dział XVIII - IDW otrzymuje brzmienie:
“1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Urzędzie Miasta i Gminy
Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa, w terminie:
w dniu

24 sierpnia 2020 r. o godz.

12:00

Zamawiający zmienia treść IDW (instrukcja dla Wykonawców wraz załącznikami), która
otrzymuje brzmienie w załączeniu do niniejszego pisma.
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III. Zamawiający zmienia załącznik w Części III – OPZ “Wstep OPZ, v.2.0”. i
przyjmuje nowe brzmienie pn.: “Wstep OPZ, v.3.0”.
Zamawiający stosownie do w/w zmian dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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