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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:  MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) SPZ.271.34.2016

Adres pocztowy: PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10

Miejscowość:  PIOTRKÓW
TRYBUNALSKI

Kod pocztowy:  97-300 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Urząd Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego-Referat Zamówień Publicznych

Tel.: +48 44/732/77/96

Osoba do kontaktów:  Ewa Tymińska

E-mail:  e.tyminska@piotrkow.pl Faks:  +48 44/732/77/98

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.piotrkow.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) www.bip.piotrkow.pl

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:
UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO, PRZEZNACZONEGO NA
SFINANSOWANIE DEFICYTU PLANOWANEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCYJNYCH ZADAŃ
MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W 2016 ROKU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK DO KWOTY 15.350.000 PLN WŁĄCZNIE

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

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO, PRZEZNACZONEGO NA
SFINANSOWANIE DEFICYTU PLANOWANEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCYJNYCH ZADAŃ
MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W 2016 ROKU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK DO KWOTY 15.350.000 PLN WŁĄCZNIE.
Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66113000  
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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)
SPZ.271.35.2016

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ANZ
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-126212   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
03/10/2016  (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
zmieniany tekst:
I.1)

Zamiast:
SPZ.271.34.2016

Powinno być:
SPZ.271.35.2016

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3)

Zamiast:

WYKAZ OŚWIADCZEŃ
LUB DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
Do oferty (załącznik nr 2) każdy
wykonawca musi dołączyć
aktualny na dzień składania ofert
w formularzu JEDZ zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ, w
którym wykonawca wskaże w
części IV.A. ppkt 2 czy posiada
aktualne zezwolenie oraz w części
III, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu. Informacje zawarte w
formularzu JEDZ stanowią wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

Powinno być:

PODSTAWY WYKLUCZENIA,
O KTÓRYCH MOWA W ART.
24 UST.5) POZA SYTUACJAMI
OKREŚLONYMI W ART. 24 UST.
1 USTAWY PZP, DODATKOWO
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE, W
NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU,
WYKLUCZENIE WYKONAWCY:
Z postępowania o udzielenie
zamówienia zamawiający wykluczy
wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez
sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
poz. 978, z późn. zm.) lub którego
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1. W korespondencji kierowanej
do zamawiającego wykonawca
winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ
(SPZ.271.35.2016).
2. Zawiadomienia, oświadczenia,
wnioski oraz informacje
przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na
adres: Urząd Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, Referat Zamówień
Publicznych, Pasaż Karola
Rudowskiego 10, 97 – 300 Piotrków
Trybunalski.
3. Zawiadomienia, oświadczenia,
wnioski oraz informacje
przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny
być kierowane na adres:
zamowienia.publiczne@piotrkow.pl,
a faksem na nr (44) 732 – 77 – 98.
4. Wszelkie zawiadomienia,
oświadczenia, wnioski oraz
informacje przekazane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej
wymagają na żądanie każdej ze
stron, niezwłocznego potwierdzenia
faktu ich otrzymania. Zamawiający
żąda, w niniejszym postępowaniu,
w każdym przypadku, potwierdzenia
otrzymania wiadomości. W
przypadku braku potwierdzenia
przez wykonawcę otrzymania
zawiadomienia, oświadczenia,
wniosku czy informacji domniemywa
się, iż pismo wysłane przez
zamawiającego na ostatni znany
numer faksu podany przez
wykonawcę zostało mu doręczone
w sposób umożliwiający zapoznanie
się wykonawcy z tym pismem.
5. Jednocześnie zamawiający
informuje, że przepisy ustawy PZP
nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt – zarówno z zamawiającym
jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z wykonawcami
– niż wskazany w niniejszym
rozdziale SIWZ. Oznacza to, że
zamawiający nie będzie reagował
na inne formy kontaktowania się
z nim, w szczególności na kontakt
telefoniczny lub/i osobisty w swojej
siedzibie.
6. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców oświadczenie w formie
JEDZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba
że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015
r.poz. 233, z późn. zm.);
2) który w sposób zawiniony
poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy
wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa
nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby,
o których mowa w ust. 1 pkt 14,
uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostają w relacjach
określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 –4
z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do
reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły
oświadczenie, o którym mowa w art.
17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie
bezstronności po stronie
zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie wykonał
albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą
umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji,
zawartą z zamawiającym, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co
doprowadziło do rozwiązania umowy
lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną,
którego prawomocnie skazano za
wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie
przeciwko środowisku, jeżeli za
jego popełnienie wymierzono karę
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zamówienie. Oświadczenie to ma
potwierdzać spełnianie warunków
udziału
w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym
każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia.
7. Wykonawca, który powołuje
się na zasoby innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełnienia – w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby –
warunków udziału w postępowaniu
składa także oświadczenie w formie
JEDZ, dotyczące tych podmiotów.
8. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp
zamawiający w postępowaniu
najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
Zamawiający na podstawie art.26
pkt 1 wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym
terminie (nie krótszym niż 10 dni),
następujących dokumentów i
oświadczeń:
1. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postepowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności
wraz 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.
2. Aktualne zaświadczenie właściwej
jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub

aresztu, ograniczenia wolności lub
karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;
6) jeżeli urzędującego członka
jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej
albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o którym
mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano
ostateczną decyzję administracyjną
o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa
pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą
decyzją karę pieniężną nie niższą niż
3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki
dotyczące płatności podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co
zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 15, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ
LUB DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
Do oferty (załącznik nr 2) każdy
wykonawca musi dołączyć
aktualny na dzień składania ofert
w formularzu JEDZ zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ, w
którym wykonawca wskaże w
części IV.A. ppkt 2 czy posiada
aktualne zezwolenie oraz w części
III, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu. Informacje zawarte w
formularzu JEDZ stanowią wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
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Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postepowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności
wraz 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. Aktualny 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 o art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy,
4. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie
skazania za wykroczenie na karę
aresztu, w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
5. Zezwolenie Komisji Nadzoru
Finansowego na rozpoczęcie
działalności bankowej, o którym
mowa w art. 36 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. Prawo bankowe
(Dz.U. 2015, poz. 128), a w
przypadku określonym w art. 178
ust. 1 ustawy Prawo bankowe
inny dokument potwierdzający
rozpoczęcie działalności przed
dniem wejścia w życie ustawy Prawo
bankowe.
6. W przypadku gdy wykonawca
ma siedzibę lub osoba ma miejsce
zamieszkania poza terytorium

1. W korespondencji kierowanej
do zamawiającego wykonawca
winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ
(SPZ.271.35.2016).
2. Zawiadomienia, oświadczenia,
wnioski oraz informacje
przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na
adres: Urząd Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, Referat Zamówień
Publicznych, Pasaż Karola
Rudowskiego 10, 97 – 300 Piotrków
Trybunalski.
3. Zawiadomienia, oświadczenia,
wnioski oraz informacje
przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny
być kierowane na adres:
zamowienia.publiczne@piotrkow.pl,
a faksem na nr (44) 732 – 77 – 98.
4. Wszelkie zawiadomienia,
oświadczenia, wnioski oraz
informacje przekazane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej
wymagają na żądanie każdej ze
stron, niezwłocznego potwierdzenia
faktu ich otrzymania. Zamawiający
żąda, w niniejszym postępowaniu,
w każdym przypadku, potwierdzenia
otrzymania wiadomości. W
przypadku braku potwierdzenia
przez wykonawcę otrzymania
zawiadomienia, oświadczenia,
wniosku czy informacji domniemywa
się, iż pismo wysłane przez
zamawiającego na ostatni znany
numer faksu podany przez
wykonawcę zostało mu doręczone
w sposób umożliwiający zapoznanie
się wykonawcy z tym pismem.
5. Jednocześnie zamawiający
informuje, że przepisy ustawy PZP
nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt – zarówno z zamawiającym
jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z wykonawcami
– niż wskazany w niniejszym
rozdziale SIWZ. Oznacza to, że
zamawiający nie będzie reagował
na inne formy kontaktowania się
z nim, w szczególności na kontakt
telefoniczny lub/i osobisty w swojej
siedzibie.
6. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców oświadczenie w formie
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Rzeczypospolitej Polskiej składa
dokumenty zgodnie z § 7 i 8
Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie
zamówienia.
Niezwłocznie po otwarciu ofert
zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
1. kwoty jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia
2. firm oraz adresów wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie
3. ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w
ofertach.
Wykonawca na podstawie art.
24 pkt. 11 w terminie 3 dni od
przekazania ww. informacji
przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust 1 pkt 23. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

JEDZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to ma
potwierdzać spełnianie warunków
udziału
w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym
każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia.
7. Wykonawca, który powołuje
się na zasoby innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełnienia – w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby –
warunków udziału w postępowaniu
składa także oświadczenie w formie
JEDZ, dotyczące tych podmiotów.
8. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp
zamawiający w postępowaniu
najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
Zamawiający na podstawie art.26
pkt 1 wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym
terminie (nie krótszym niż 10 dni),
następujących dokumentów i
oświadczeń:
1. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postepowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności
wraz 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.
2. Aktualne zaświadczenie właściwej
jednostki organizacyjnej Zakładu
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Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postepowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności
wraz 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. Aktualny 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 o art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy,
4. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie
skazania za wykroczenie na karę
aresztu, w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
5. Zezwolenie Komisji Nadzoru
Finansowego na rozpoczęcie
działalności bankowej, o którym
mowa w art. 36 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. Prawo bankowe
(Dz.U. 2015, poz. 128), a w
przypadku określonym w art. 178
ust. 1 ustawy Prawo bankowe
inny dokument potwierdzający
rozpoczęcie działalności przed
dniem wejścia w życie ustawy Prawo
bankowe.
6. W przypadku gdy wykonawca
ma siedzibę lub osoba ma miejsce
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zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa
dokumenty zgodnie z § 7 i 8
Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie
zamówienia.
Niezwłocznie po otwarciu ofert
zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
1. kwoty jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia
2. firm oraz adresów wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie
3. ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w
ofertach.
Wykonawca na podstawie art.
24 pkt. 11 w terminie 3 dni od
przekazania ww. informacji
przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust 1 pkt 23. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
W niniejszym postępowaniu
Zamawiający nie żąda wniesienia
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

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:
05/10/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-127770
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