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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Warszawska 20
Miejscowość: Biała Podlaska
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Flis, Agnieszka Elert
E-mail: zamowieniapubliczne@pogotowiebp.pl 
Tel.:  +48 833434068
Faks:  +48 833443706
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pogotowiebp.pl/index.php

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 3 sztuk ambulansów Typu C z wyposażeniem medycznym
Numer referencyjny: NZP.3520.5.2020

II.1.2) Główny kod CPV
34114121 Karetki

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych typu C w ilości 3 (trzy) 
sztuki na bazie pojazdów wyprodukowanych w 2020 r. z wyposażeniem medycznym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ – „Przedmiot 
zamówienia – szczegółowy opis”.
Zamawiający w tym postępowaniu stosuje procedurę odwróconą.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: WSPRiTS
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-170121

mailto:zamowieniapubliczne@pogotowiebp.pl
https://pogotowiebp.pl/index.php
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 247-611000
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/12/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Powinno być:
Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie.
O udzielenie zamówien mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1)którzy nie wykazali spełnienia warunku udziału w postęp. o którym mowa w Rozdz. V ust. 1 SIWZ;
2)którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 PZP;
3)wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 PZP.
B. DOK. NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO ART 26 UST 1
DOK. DOT. POTW. SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEP.
1)wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających 
czy te dostawy zostały wykonane należycie – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
UWAGA:Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
2)dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia;
DOK. DOT. WYKAZ. BRAKU PODST. DO WYKLU. Z UDZIAŁU POSTĘPOWANIA:
3)informacji z Krajowego Rej. Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawionej 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skł. ofert lub innego 
dok. potw., 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;
5)zaświad. właściwej terenowo jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społ. 
albo innego dok. potwierd., że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skł. ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postęp., lub innego dok. potwierd., że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611000-2020:TEXT:PL:HTML
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szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6)odpisu z właściwego rejestru lub 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 PZP;
7)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 – dok. potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ;
8)oświad. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 
o zamówienia publiczne – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ;
9)oświad. Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) zał. na 1a do siwz.
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
Powinno być:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/01/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Biała Podlaska, ul. Warszawska 20, pok. nr 9
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Procedurę otwarcia dokonają pracownicy Zamawiającego - inspektorzy ds. zamówień publicznych Agnieszka 
Elert oraz Bartłomiej Flis.
Powinno być:
Data: 21/01/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Ofertę należy przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: /SPRSPZOZBialaPodl/
SkrytkaESP
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie miniPortalu i dokonywane jest poprzez deszyfrowanie oferty za 
pomocą miniportalu.
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Procedurę otwarcia dokonają pracownicy Zamawiającego - inspektorzy ds. zamówień publicznych Agnieszka 
Elert oraz Bartłomiej Flis.
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
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Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielania zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia
Powinno być:
Cena nie jest jedynym kryterium zamówienia.
cena oferty - 60%
termin wykonania zamówienia - 30%
parametry techniczne - 10%
Szczegóły w SIWZ w dziale XIII przedmiotowego postępowania
Numer sekcji: III.1.2
Część nr: Warunki udziału
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamiast:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Suma gwarancyjna nie niższa niż 1 000 000,00 PLN
Powinno być:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Suma gwarancyjna nie niższa niż 1 000 000,00 PLN
cd. DOK. DOT. WYKAZ. BRAKU PODST. DO WYKLU. Z UDZIAŁU POSTĘPOWANIA:
W przypadku załączenia przez Wykonawcę do oferty (przed wezwaniem do ich złożenia) dokumentów 
określonych w pkt B, Zamawiający, dla zachowania terminów określonych w art. 26 ust.1 ustawy Pzp - wezwie 
Wykonawcę do ich ponownego złożenia lub potwierdzenia ich aktualności.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI B ust. 1 SIWZ:
1)pkt 3 – 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 1, pkt 13,14 i 21 PZP;
2)pkt 4 - 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 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,
b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3. Dokumenty, o których mowa powyżej, tj. ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit a SIWZ, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. 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 Roz. VI B ust 1, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio 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 
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gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Postanowienie Rozdz. VI B ust 2 SIWZ stosuje się.
OŚWIADCZENIA I DOK. DOT. PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku 
składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub 
upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: Zdolność techniczna i kwalifikacje:
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
zrealizował minimum dwie dostawy
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Realizacja minimum dwóch dostaw ambulansów typu C z wyposażeniem (co najmniej 1 szt. w jednej dostawie) 
o wartości brutto co najmniej 400 000,00 PLN każda lub jednej dostawy co najmniej 3 szt. ambulansów 
typu C z wyposażeniem o wartości brutto co najmniej 800 000,00 PLN (w przypadku wspólnego ubiegania 
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniane będzie ich łączne 
doświadczenie).
Powinno być:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
zrealizował minimum dwie dostawy
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Realizacja minimum dwóch dostaw ambulansów typu C z wyposażeniem (co najmniej 1 szt. w jednej dostawie) 
o wartości brutto co najmniej 400 000,00 PLN każda lub jednej dostawy co najmniej 3 szt. ambulansów 
typu C z wyposażeniem o wartości brutto co najmniej 800 000,00 PLN (w przypadku wspólnego ubiegania 
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniane będzie ich łączne 
doświadczenie).
c.d. OŚWIADCZENIA I DOK. DOT. PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO TEJ SAMEJ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ:
UWAGA!
1.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126).
2.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdz. VI A ust. 1 pkt 1 SIWZ, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich 
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złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia – na wezwanie Zamawiającego – dokumentów, o których 
mowa w Rozdz. VI B ust. 1, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.). W tym celu zaleca się, aby Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego wystosowane w trybie art. 26 ust. 1 PZP, zamiast złożyć wymagane 
dokumenty, wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożył dokumenty 
będące w posiadaniu Zamawiającego bądź wskazał z jakich baz danych, rejestrów Zamawiający może je 
uzyskać.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą: oświadczenie wstępne w formie jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzone na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ. Prawidłowo wypełniony 
formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Wypełniony 
formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 2a).
Wypełniony Załącznik nr 3 – Przedmiot zamówienia – szczegółowy opis. Wypełniony załącznik nr 3a – 
Zestawienie ocenianych parametrów technicznych (punktowanych/nie wymaganych). Pełnomocnictwo 
określające zakres umocowania oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy- 
jeżeli Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia reprezentuje pełnomocnik.
Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego: wykaz dostaw z 
dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane należycie – sporządzonego zgodnie z załącznikiem 
nr 4 do SIWZ. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Informację z Krajowego 
Rejestru Karnego. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zaświadczenie właściwej 
terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego albo innego dokumentu. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej. Oświadczenie 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. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zał .1a). Oświadczenie Wykonawcy 
o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (zał. 1a). Oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. 6). Szczegóły dotyczące składanych oświadczeń i 
dokumentów znajdują się w rozdziale VI SIWZ.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena oferty [C] 60 %, termin wykonania 
zamówienia (TW) 30 %, parametry techniczne [PT] 10 %, szczegóły dotyczące kryteriów znajdują się w 
rozdziale XIII SIWZ.
Zamawiający – na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp – informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.
Powinno być:
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DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdz. V ust. 1 SIWZ 
oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie wstępne w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 
sporządzone na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ:
1)w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompensowane do jednego pliku archiwum (ZIP),
2)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do 
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu 
składa JEDZ dla każdego z tych podmiotów,
3)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz podmioty udostepniające potencjał 
składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 winno:
1)zostać wypełnione przez Wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, 
która zamieszczona jest pod wskazanym adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/
pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
2)zostać wypełnione w narzędziu znajdującym się pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl
Uwaga! Celem realizacji powyższego Wykonawca pobiera JEDZ w formacie xml zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego, wypełnia w narzędziu, o którym mowa powyżej,
3)zawierać informacje konieczne do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu,
4)zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia,
5)po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez Wykonawcę zostać podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikacyjne- podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w 
ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz.1173 
ze zm.).
6)złożone w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: pdf, doc, docx, rtf, xps, odt.
3.Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 
2 do SIWZ.
4.Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 2a)
5.Wypełniony Załącznik nr 3 – Przedmiot zamówienia – szczegółowy opis.
6.Wypełniony załącznik nr 3a – Zestawienie ocenianych parametrów technicznych (punktowanych/nie 
wymaganych)
7.Pełnomocnictwo określające zakres umocowania oraz podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy- jeżeli Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia reprezentuje 
pełnomocnik.
8.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy)
9.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 
w Rozdz. VI A ust. 1 pkt 1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
http://espd.uzp.gov.pl
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Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 
braku istnienia wobec ich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o 
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdz. VI A ust. 1 pkt 1 SIWZ.
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 20/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/01/2021
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
1. Zamawiający – na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp – informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zam. pub., a następnie zbada, czy Wykon., którego oferta została 
oceniona jako najkorz., nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający przewiduje unieważnienie przedmiotowego postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności, 
o których mowa w art. 93 ust. 1a ustawy PZP.
INFORMACJE DOT. SPEŁNIENIA WARUNKÓW:
1.W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, 
Zamawiający przeliczy tę wartość zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje 
datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz stronie 
internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie publikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni 
z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem 
internetowym – http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum 
kursów średnich – tabela A” http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
2.Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia (szczegółowy 
wykaz znajduje się w Rozdz. VI SIWZ), a także czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnienie 
warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona formalnej oceny spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów 
załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.
3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podm. udowodni Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmi., w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia;
5.Zam. oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
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zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 
2,4 i 8 PZP.
Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi 
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a.zakres dostępnych zasobów innego podmiotu;
b.sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c.zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
6.Zamawiający może na każdym etapie postęp. uznać, że Wykon. nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
zaangażowanie zasobów techn. lub zawodowych Wykon. w inne przedsięwzięcie gosp. Wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w 
formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć 
do oferty.
8.W przypadku Wykon. wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. warunki, o których mowa w 
rozdz.Vust.1pkt2SIWZ zostaną spełnione jeżeli wspólnie spełnia warunki określone w rozdz. V ust 1 pkt 2SIWZ


