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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:  Instytut Nawozów Sztucznych Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A

Miejscowość:  Puławy Kod pocztowy:  24-110 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 814731411

Osoba do kontaktów:  Jolanta Kobus

E-mail:  jolanta.kobus@ins.pulawy.pl Faks:  +48 814731748

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

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:
Dostawa generatora azotu do zastosowań laboratoryjnych, w tym chromatograficznych o wydajności 40l/min

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

Przedmiotem zamówienia jest dostawa generatora azotu do zastosowań laboratoryjnych, w tym
chromatograficznych, o wydajności 40 l/min.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę urządzenia, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia
podstawowego.
Generator azotu powinien spełniać następujące wymagania:
1. Zasada działania: Rozdzielanie składników powietrza sprężonego na sitach węglowych samoskrętnych,
2. Maksymalna produkcja azotu nie niższa niż 40 l/min,
3. Regulowane ciśnienie na wyjściu do maksymalnej wartości nie niższej niż 7 bar,
4. Czystość produkowanego azotu nie gorsza niż 98% przy maksymalnym poborze,
5. Wbudowana bezolejowa sprężarka powietrza,
6. Układ sterujący powinien być wyposażony w panel dotykowy oraz posiadać złącze Ethernet dla celów
serwisowych,
7. Generator azotu powinien posiadać wymagania środowiska pracy uwzględniające wilgotność powietrza do
nie mniej niż 80%.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna Nr 0.68XKos/2-GenN2 stanowiąca
załącznik Nr 8 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi
w dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami a w
szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie lub norm innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu,
oraz posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną.
Wszystkie pozycje stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe.
Wykonawca zapewni bezpłatny przegląd techniczny w okresie gwarancji.
Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty i dokumentacje wymagane
w załączniku nr 8 do SIWZ
Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty odbioru końcowego po uruchomieniu.
Baza dostawy DDP Puławy, Magazyn Zamawiającego – według Incoterms 2010.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 38500000  
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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)
INS/BX-29/2013

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_jkobus
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-117388   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 169-292815  z dnia:  31/08/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
30/08/2013  (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:
III.2.1.

Zamiast:

1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają następujące warunki:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie
do wykonania przedmiotu
zamówienia
2) dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia potencjału
technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej,
zapewniającej wykonanie
zamówienia
2. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu o
zamówienie publiczne.

Powinno być:

1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają następujące warunki:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie
do wykonania przedmiotu
zamówienia
2) dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej,
zapewniającej wykonanie
zamówienia
2. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu o
zamówienie publiczne.
2.1. Opis sposobu oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
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2.1. Opis sposobu oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
1. W zakresie pkt 1.1) warunki
udziału w postępowaniu zostaną
spełnione, jeżeli: wykonawca
wykaże, że w
okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu złożenia ofert (a
jeżeli wykonawca działa krócej, w
tym okresie)
wykonał należycie co najmniej
1 dostawę generatora azotu, o
wartości co najmniej 30.000,00 PLN
netto, z
podaniem wartości, przedmiotu, dat
wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których dostawa została wykonana
wraz z dowodami potwierdzającymi
należyte jej wykonanie.
2. W zakresie pkt 1.2) warunki
udziału w postępowaniu zostaną
spełnione, jeżeli wykonawca wykaże,
że
dysponuje lub będzie dysponował
osobą posiadającą odpowiednie
kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i
wykształcenie do należytego
wykonania zamówienia,
niezależnie od rodzaju podstawy do
dysponowania nią, w
zakresie:
- 1 osoba – koordynator umowy
posiadający 3-letnie doświadczenie
w dziale handlu lub marketingu
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres

1. W zakresie pkt 1.1) warunki
udziału w postępowaniu zostaną
spełnione, jeżeli: wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu złożenia
ofert (a jeżeli wykonawca działa
krócej, w tym okresie) wykonał
należycie co najmniej 1 dostawę
generatora azotu, o wartości co
najmniej 30.000,00 PLN netto, z
podaniem wartości, przedmiotu, dat
wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których dostawa została wykonana
wraz z dowodami potwierdzającymi
należyte jej wykonanie.
2. W zakresie pkt 1.2) warunki
udziału w postępowaniu zostaną
spełnione, jeżeli wykonawca
wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował osobą posiadającą
odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie do
należytego wykonania zamówienia,
niezależnie od rodzaju podstawy do
dysponowania nią, w zakresie:
- 1 osoba – koordynator umowy
posiadający 3-letnie doświadczenie
w dziale handlu lub marketingu
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest
przedstawić Zamawiającemu
dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
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korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest
przedstawić
Zamawiającemu dokumenty
dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku jaki
będzie łączył Wykonawcę z innym
podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez Zamawiającego
może przedstawić inny dokument,
który w
wystarczający sposób potwierdza
spełnienie opisanego przez
Zamawiającego warunku.
Ocena spełnienia warunków
udziału w postępowaniu będzie
przeprowadzona w oparciu o
przedłożone przez
wykonawców dokumenty i
oświadczenia na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w
postępowaniu
określonych w ogłoszeniu o
zamówieniu.
W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
PL Formularz standardowy 02 -
Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 21
- warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
prawo zamówień publicznych muszą
zostać spełnione przez
Wykonawców łącznie,
- brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy, w
okolicznościach, o

c) charakteru stosunku jaki
będzie łączył Wykonawcę z innym
podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez Zamawiającego
może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób
potwierdza spełnienie opisanego
przez Zamawiającego warunku.
Ocena spełnienia warunków
udziału w postępowaniu będzie
przeprowadzona w oparciu o
przedłożone przez wykonawców
dokumenty i oświadczenia na
potwierdzenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu określonych
w ogłoszeniu o zamówieniu.
W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
- warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy prawo zamówień publicznych
muszą zostać spełnione przez
Wykonawców łącznie,
- brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy, w
okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych musi
zostać wykazany przez każdego z
Wykonawców,
- w zakresie warunku opisanego
w pkt.2.1.1 niniejszej SIWZ ocena
nastąpi w oparciu o przedłożone
przez Wykonawcę lub Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego
(konsorcjum) referencje, które będą
oceniane pod względem wartości
ogólnej dostaw.
Wykonawcy, którzy nie wykażą
spełniania warunków zostaną
wykluczeni z postępowania o
zamówienie publiczne.
Ocena spełniania warunków
odbywać się będzie na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
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których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
prawo zamówień publicznych musi
zostać wykazany przez każdego z
Wykonawców,
- w zakresie warunku opisanego
w pkt.2.1.1 niniejszej SIWZ ocena
nastąpi w oparciu o przedłożone
przez
Wykonawcę lub Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego
(konsorcjum)
referencje, które będą oceniane pod
względem wartości ogólnej dostaw.
Wykonawcy, którzy nie wykażą
spełniania warunków zostaną
wykluczeni z postępowania o
zamówienie
publiczne.
Ocena spełniania warunków
odbywać się będzie na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
2.2. Z ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego wyklucza
się:
1) wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 oraz którzy nie spełniają
warunków
udziału w postępowaniu o
zamówienie publiczne, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo
zamówień
publicznych;
2) wykonawców, którzy wykonywali
bezpośrednio czynności związane z
przygotowaniem prowadzonego
postępowania, z wyłączeniem
czynności wykonywanych podczas
dialogu technicznego, o którym
mowa w
art. 31a ust. 1. lub posługiwali się w
celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba, że udział tych
wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji;
3) wykonawców, którzy złożyli
nieprawdziwe informacje mające lub
mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
4) wykonawców, którzy nie
złożyli oświadczenia o spełnianiu

2.2. Z ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego wyklucza
się:
1) wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 oraz którzy nie spełniają
warunków udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych;
2) wykonawców, którzy wykonywali
bezpośrednio czynności związane
z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, z wyłączeniem
czynności wykonywanych podczas
dialogu technicznego, o którym
mowa w art. 31a ust. 1. lub
posługiwali się w celu sporządzenia
oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności,
chyba, że udział tych wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji;
3) wykonawców, którzy złożyli
nieprawdziwe informacje mające
lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
4) wykonawców, którzy nie
złożyli oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,
oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania lub
dokumentów potwierdzających
spełnienie tych warunków lub
złożone dokumenty zawierają błędy,
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy
prawo zamówień publicznych;
5) należąc do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn,
zm.), złożyli odrębne oferty lub
wnioski o dopuszczenie do udziału
w tym samym postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie
prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Zamawiający wzywa wykonawców,
którzy w określonym terminie
nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w
art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli
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warunków udziału w postępowaniu,
oświadczenia
o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania lub dokumentów
potwierdzających spełnienie tych
warunków
lub złożone dokumenty zawierają
błędy, z zastrzeżeniem art. 26
ust. 3 ustawy prawo zamówień
publicznych;
5) należąc do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331 z późn, zm.), złożyli odrębne
oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w tym samym postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie
prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy wykonawcami w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Zamawiający wzywa wykonawców,
którzy w określonym terminie
nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w art. 25 ust. 1, lub
którzy nie złożyli pełnomocnictw,
albo którzy
złożyli wymagane przez
zamawiającego oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w art. 25
ust.1, zawierające
błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że
mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
Złożone
na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez
wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu
oraz spełnianie przez oferowane
dostawy, usługi lub roboty
budowlane
wymagań określonych przez
zamawiającego, nie później niż

pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane przez zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o
których mowa w art. 25 ust.1,
zawierające błędy lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich
złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na
wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez
wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego, nie później
niż w dniu, w którym upłynął termin
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo
termin składania ofert.
2.3. Informacje o oświadczeniach i
dokumentach, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w
postępowaniu:
1. W celu wykazania spełniania
przez Wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
prawo zamówień publicznych,
których opis sposobu oceny
spełniania został dokonany przez
Zamawiającego należy złożyć
następujące oświadczenia i
dokumenty:
1.1. Oświadczenie, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w
postępowaniu zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 dotyczące:
a) posiadania uprawnień do
wykonywania działalności w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia,
jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich
uprawnień;
b) posiadania wiedzy i
doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i
finansowej.
1.2. Wykaz wykonanych głównych
dostaw – minimum 1 dostawa
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w dniu, w którym upłynął termin
składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo termin
składania ofert.
2.3. Informacje o oświadczeniach i
dokumentach, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w
postępowaniu:
1. W celu wykazania spełniania
przez Wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
prawo
zamówień publicznych, których opis
sposobu oceny spełniania został
dokonany przez Zamawiającego
należy
złożyć następujące oświadczenia i
dokumenty:
1.1. Oświadczenie, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w
postępowaniu zgodnie z
Załącznikiem Nr 1
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do
wykonywania działalności w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia,
jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;
b) posiadania wiedzy i
doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i
finansowej.
1.2. Wykaz wykonanych głównych
dostaw – minimum 1 dostawa prasy
wykorzystywanej w przemyśle
wykonana w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu złożenia
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym
okresie, o wartości co najmniej
30.000,00 PLN netto, z podaniem
wartości,
PL Formularz standardowy 02 -
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przedmiotu, daty wykonania i
podmiotów na rzecz których dostawa

generatora azotu wykonana w
okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu złożenia ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie, o wartości
co najmniej 30.000,00 PLN netto, z
podaniem wartości, przedmiotu, daty
wykonania i podmiotów na rzecz
których dostawa została wykonana
wraz z dowodami, że dostawa ta
została wykonana należycie, zgodnie
z Załącznikiem Nr 2; dowodami, o
których mowa powyżej są:
a) poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw lub usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu lub ofert
b) oświadczenie Wykonawcy,
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt
a).
1.3 wykaz osób –
- 1 osoba – koordynator umowy,
posiadająca 3-letnie doświadczenie
zawodowe w dziale handlu lub
marketingu wraz z informacją na
temat jej kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania
zamówienia oraz informacją o
podstawie do dysponowania tą
osobą, zgodnie z Załącznikiem Nr 3;
1.4. Wykonawca, w sytuacji gdy
polega na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków, zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów
od oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia, w oryginale.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest przedstawić
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została wykonana wraz z dowodami,
że
dostawa ta została wykonana
należycie, zgodnie z Załącznikiem
Nr 2; dowodami, o których mowa
powyżej są:
a) poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw lub usług okresowych lub
ciągłych
poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert
b) oświadczenie Wykonawcy,
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o
którym mowa w pkt a).
1.3 wykaz osób –
- 1 osoba – koordynator umowy,
posiadająca 3-letnie doświadczenie
zawodowe w dziale handlu lub
marketingu
wraz z informacją na temat
jej kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do
wykonania zamówienia oraz
informacją o podstawie do
dysponowania tą osobą, zgodnie z
Załącznikiem Nr 3;
1.4. Wykonawca, w sytuacji gdy
polega na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru
prawnego łączących go z nimi
stosunków, zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów
od oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres
korzystania z

Zamawiającemu dokumenty
dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku jaki
będzie łączył Wykonawcę z innym
podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych należy złożyć
następujące dokumenty:
1. Oświadczenie Wykonawcy o
braku podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych, zgodnie z Załącznikiem
Nr 4;
2. 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 wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
prawo zamówień publicznych,
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
złożenia ofert.
3. Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
złożenia ofert.
4. Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 ustawy, wystawiona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu złożenia ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust 1 pkt 9
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż
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nich przy wykonywaniu zamówienia,
w oryginale. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest
przedstawić
Zamawiającemu dokumenty
dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku jaki
będzie łączył Wykonawcę z innym
podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych należy złożyć
następujące dokumenty:
1. Oświadczenie Wykonawcy o
braku podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24
ust. 1
ustawy prawo zamówień
publicznych, zgodnie z Załącznikiem
Nr 4;
2. 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
wykazania braku podstaw do
wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.
2 ustawy prawo zamówień
publicznych, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu złożenia
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
3. Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8
ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
złożenia wniosków o dopuszczenie
do udziału

6 miesięcy przed upływem terminu
złożenia ofert.
6. Oświadczenie o przynależności
lub nie, do grupy kapitałowej
w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt
5 ustawy prawo zamówień
publicznych, zgodnie z Załącznikiem
Nr 5. Oświadczenie powinno być
złożone w oryginale lub kserokopii
poświadczonej notarialnie. W
przypadku złożenia oświadczenia o
przynależności do grupy kapitałowej
Wykonawca obligatoryjnie
zobowiązany jest załączyć do
wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu wykaz podmiotów
należących do grupy kapitałowej, do
której przynależy.
7. Wykonawca powołujący się
przy wykazywaniu spełniania
warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów,
które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym
dla Wykonawcy, określonym w pkt. 1,
2 ;
8. Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5-8, 10 i 11, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu złożenia ofert,
z tym, że w przypadku, gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
– zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
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w postępowaniu .
4. Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
złożenia wniosków o dopuszczenie
do udziału
w postępowaniu.
5. Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust 1 pkt 9
ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
złożenia wniosków o dopuszczenie
do udziału
w postępowaniu.
6. Oświadczenie o przynależności
lub nie, do grupy kapitałowej w
rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy
prawo zamówień publicznych,
zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
Oświadczenie powinno być złożone
w oryginale
lub kserokopii poświadczonej
notarialnie. W przypadku złożenia
oświadczenia o przynależności do
grupy
kapitałowej Wykonawca
obligatoryjnie zobowiązany jest
załączyć do wniosku o dopuszczenie
do udziału w
postępowaniu wykaz podmiotów
należących do grupy kapitałowej, do
której przynależy.
7. Wykonawca powołujący się przy
wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą
brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także
dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy,
określonym w pkt. 1, 2 ;
8. Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedkłada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie
d) w zakresie pkt 3, 4 i 5 składa
zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,
10 i 11 ustawy pzp.
Dokumenty, o których mowa w pkt
9 lit. a), c) oraz d) powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
złożenia ofert, dokument, o którym
mowa w pkt 9 lit. b) powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
złożenia ofert.
10. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie
wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 9 zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym lub
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub przed notariuszem. Do terminów
tych dokumentów stosuje się zapisy
pkt 9.
Wszystkie powyższe dokumenty, z
wyjątkiem zobowiązania określonego
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mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11
ustawy, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu złożenia wniosków
PL Formularz standardowy 02 -
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o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu , z tym, że
w przypadku, gdy w miejscu
zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
– zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone
przed
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób lub
przed notariuszem.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedkłada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w
całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie
d) w zakresie pkt 3, 4 i 5 składa
zaświadczenie właściwego organu

w pkt 2.3.1.4, winny być złożone
w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę
– poświadczenie powinno
zawierać zapis odręczny lub w
formie pieczęci /za zgodność z
oryginałem/. W przypadku składania
elektronicznych dokumentów
powinny być one opatrzone przez
Wykonawcę bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o
których mowa w pkt. 2.3.1.4
kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów winny być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku
obcym należy składać wraz z
tłumaczeniem na język polski.
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sądowego lub administracyjnego
miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt
4-8, 10 i 11 ustawy pzp.
Dokumenty, o których mowa w pkt
9 lit. a), c) oraz d) powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy
przed upływem terminu złożenia
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, dokument, o którym
mowa w pkt 9 lit. b) powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
złożenia
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
10. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce
zamieszkania nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w
pkt 9 zastępuje się je dokumentem
zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone
przed
właściwym organem sądowym,
administracyjnym lub organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce
zamieszkania lub przed notariuszem.
Do terminów tych dokumentów
stosuje się zapisy pkt 9.
Wszystkie powyższe dokumenty, z
wyjątkiem zobowiązania określonego
w pkt 2.3.1.4, winny być złożone
w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę –
poświadczenie
powinno zawierać zapis odręczny
lub w formie pieczęci /za zgodność z
oryginałem/. W przypadku składania
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elektronicznych dokumentów
powinny być one opatrzone przez
Wykonawcę bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku
podmiotów,
o których mowa w pkt. 2.3.1.4
kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów
winny być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku
obcym należy składać wraz z
tłumaczeniem na język polski.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2.

Zamiast:

Warunki udziału w postępowaniu
zostaną spełnione,
jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed terminem
składania ofert posiadał na rachunku
środki finansowe
lub zdolność kredytową do
bieżącego finansowania
przedmiotu zmówienia na kwotę co
najmniej 40 000
PLN.
Dokumenty wymagane:
1. Informacja banku lub spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo – kredytowej, w
których Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą
wysokość
posiadanych środków finansowych
lub zdolność
kredytową wykonawcy do wysokości
co najmniej
40.000,00 PLN wystawioną nie
wcześniej niż 3
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____

Powinno być:

Warunki udziału w postępowaniu
zostaną spełnione, jeżeli wykonawca
wykaże, że:
a) nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed terminem składania ofert
posiadał na rachunku środki
finansowe lub zdolność kredytową
do bieżącego finansowania
przedmiotu zmówienia na kwotę co
najmniej 40 000 PLN.
Dokumenty wymagane:
1. Informacja banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo – kredytowej,
w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy
do wysokości co najmniej 40.000,00
PLN wystawioną nie wcześniej niż
3 miesiące przed terminem złożenia
ofert.
2. Wykonawca, w sytuacji gdy
polega na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków, zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów
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miesiące przed terminem złożenia
wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
2. Wykonawca, w sytuacji gdy
polega na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów,
niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków,
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów od oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia, w
oryginale. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany
jest przedstawić Zamawiającemu
dokumenty
dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego
podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu,
przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku jaki będzie
łączył Wykonawcę z
innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
3. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca

od oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia, w oryginale.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu dokumenty
dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku jaki
będzie łączył Wykonawcę z innym
podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
3. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu złożenia ofert.
4. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu złożenia ofert.
5. Wykonawca powołujący się
przy wykazywaniu spełniania
warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów,
które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego
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nie zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności
lub wstrzymanie całości wykonania
decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące
przed upływem terminu złożenia
wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
4. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne,
lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż
3 miesiące przed upływem złożenia
wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
5. Wykonawca powołujący się przy
wykazywaniu
spełniania warunków udziału w
postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które
będą brały udział
w realizacji części zamówienia,
przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu
w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy,
określonym w pkt. 1;
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce

podmiotu w zakresie wymaganym
dla Wykonawcy, określonym w pkt. 1;
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedkłada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie
Dokumenty, o których mowa w pkt
6 lit. a), c) powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu złożenia ofert,
dokument, o którym mowa w pkt
6 lit. b) powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu złożenia ofert.
7. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie
wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 6 zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym lub
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub przed notariuszem. Do terminów
tych dokumentów stosuje się zapisy
pkt 6.
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zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
przedkłada dokument lub dokumenty
wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
PL Formularz standardowy 02 -
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono
upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o
zamówienie
Dokumenty, o których mowa w pkt 6
lit. a), c) powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed
upływem terminu złożenia wniosków
o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, dokument,
o którym mowa w
pkt 6 lit. b) powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
złożenia wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
7. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub
w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się
dokumentów, o
których mowa w pkt 6 zastępuje się
je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w
którym określa
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się także osoby uprawnione do
reprezentacji
wykonawcy, złożone przed
właściwym organem
sądowym, administracyjnym lub
organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania
lub przed notariuszem. Do terminów
tych dokumentów
stosuje się zapisy pkt 6.

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:
05/09/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-120073
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