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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:  Prokuratura Okręgowa w Łodzi Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Kilińskiego nr 152

Miejscowość:  Łódź Kod pocztowy:  90-322 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 426768691

Osoba do kontaktów:  Przemysław Pospiszył

E-mail:  bud.adm@lodz.po.gov.pl Faks:  +48 426768693

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.lodz.po.gov.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:
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE
PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH ORAZ ZWROTU
PRZESYŁEK NIEDORĘCZONYCH NA RZECZ PROKURATURY APELACYJNEJ W ŁODZI I PODLEGŁYCH
JEJ PROKURATUR OKRĘGOWYCH W: ŁODZI, OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM, SIERADZU

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

Przedmiot zamówienia - Kod CPV 64110000-0 - usługi pocztowe
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
dla Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi i podległych jej Prokuratur Okręgowych w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, w rozumieniu
ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm., dalej określanej jako „Prawo
pocztowe”) również z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
2. Wykaz Zamawiających oraz podległych im powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratur stanowi
Załącznik nr 1 do SIWZ
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do SIWZ.
4. Szczegółowy wykaz przesyłek oraz ich szacowane ilości dla poszczególnych Zamawiających oraz łącznie
określa  „Formularz ilościowo-cenowym” – stanowiący Załącznik nr 3 A do SIWZ.
5. Zamawiający wskazują, iż minimalny zakup przedmiotu zamówienia wyniesie nie mniej niż 50% wartości
przedmiotu zamówienia ustalonego wspólnie dla wszystkich Zamawiających.
Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp., przewiduje możliwość wystąpienia zamówień
uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego będącego przedmiotem
niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje:
- aukcji elektronicznej,
- zawarcia umowy ramowej,
- składania ofert częściowych.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 64100000  
Dodatkowe przedmioty 64110000  



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

3 / 12

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)
IIIZp2300/5/15

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Po_lodz1
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-100437   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 147-271530  z dnia:  01/08/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
27/07/2015  (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.1.2) Główne warunki finansowe
i uzgodnienia płatnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących

Zamiast:
2. Za wszystkie usługi wykonane
na rzecz poszczególnych
powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratur, w
każdym miesiącu kalendarzowym
wykonywania Umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do wystawienia,
każdemu z Zamawiających odrębnej
faktury VAT dokumentującej ilość i
cenę poszczególnych kategorii usług
świadczonych w danym miesiącu
kalendarzowym (z zastrzeżeniem
§ 9 ust. 5 Umowy), z 21 dniowym
terminem płatności, w terminie 7
dni od dnia zakończenia miesiąca
kalendarzowego, którego będzie
dotyczyć faktura VAT.

Powinno być:
2. Za wszystkie usługi wykonane
na rzecz poszczególnych
powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratur, w
każdym miesiącu kalendarzowym
wykonywania Umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do wystawienia
każdemu z Zamawiających
odrębnej faktury VAT, w terminie
7 dni od dnia zakończenia
miesiąca kalendarzowego,
którego będzie dotyczyć faktura
VAT ,dokumentującej ilość i cenę
poszczególnych kategorii usług
świadczonych w danym miesiącu
kalendarzowym w podziale na
poszczególne powszechne jednostki
organizacyjne prokuratury (z
zastrzeżeniem § 9 ust. 5 Umowy),
z 14 dniowym terminem płatności,
liczonym od dnia dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2) Warunki udziału III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców
w tym wymogi związane z wpisem

Zamiast:

1. Warunki udziału w postępowaniu

Powinno być:

1. Warunki udziału w postępowaniu
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do rejestru zawodowego lub
handlowego

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i
finansowej.
2. Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
1) Dotyczy: posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, iż posiada uprawnienia
do wykonywania działalności
pocztowej na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
zagranicą, tzn. jest wpisany do
rejestru operatorów pocztowych,
prowadzonego przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2012r. poz.1529) objęte
zamówieniem.
2) Dotyczy: posiadania wiedzy i
doświadczenia;
Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonał - co
najmniej na podstawie dwóch umów
zakończonych lub realizowanych
- usługi pocztowe, polegające
na: przyjmowaniu, przemieszczaniu i
doręczaniu przesyłek rejestrowanych
i  nierejestrowanych, krajowych
i  zagranicznych o wartości
nie mniejszej niż 1 000 000 zł.
brutto ( jeden milion złotych) dla
każdej z umów oraz potwierdzi

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i
finansowej.
2. Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
1) Dotyczy: posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, iż posiada uprawnienia
do wykonywania działalności
pocztowej na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
zagranicą, tzn. jest wpisany do
rejestru operatorów pocztowych,
prowadzonego przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2012r. poz.1529) objęte
zamówieniem.
2) Dotyczy: posiadania wiedzy i
doświadczenia;
Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonał - co
najmniej na podstawie dwóch umów
zakończonych lub realizowanych
- usługi pocztowe, polegające
na: przyjmowaniu, przemieszczaniu i
doręczaniu przesyłek rejestrowanych
i  nierejestrowanych, krajowych
i  zagranicznych o wartości
nie mniejszej niż 1 000 000 zł.
brutto ( jeden milion złotych) dla
każdej z umów oraz potwierdzi
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to dokumentem (np. referencje,
protokół odbioru itp.), że usługi te
zostały wykonane należycie.
3) Dotyczy.: dysponowania
odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje w tym
zakresie żadnych wymogów, których
spełnienie wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga w tym
zakresie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy,
zgodnego z  Załącznikiem nr 4 do
SIWZ.
4) Dotyczy: sytuacji ekonomicznej i
finansowej;
W zakresie sytuacji ekonomicznej:
Zamawiający nie precyzuje w tym
zakresie żadnych wymogów, których
spełnienie wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga w tym
zakresie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp,
zgodnego z Załącznikiem nr 4 do
SIWZ.
W zakresie sytuacji finansowej:
Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
iż posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż 800 000 zł (słownie:
osiemset tysięcy złotych).
Zamawiający dopuszcza możliwość
sumowania środków finansowych
i zdolności kredytowej w celu
wykazania spełniania ww. warunku.
5) W przypadku, gdy Wykonawca dla
potwierdzenia spełniania warunku
udziału w postępowaniu załączy
dokumenty zawierające kwoty
wyrażone w walutach innych niż
złoty polski, Zamawiający przeliczy
je na złoty polski według średnich
kursów walut NBP opublikowanych w
dniu, w którym wydano dokument.
W przypadku braku publikacji
kursów walut NBP w danym dniu,
Zamawiający dokona przeliczenia
według kursu ostatnio ogłoszonego
przed dniem, w którym wydano
dokument

to dokumentem (np. referencje,
protokół odbioru itp.), że usługi te
zostały wykonane należycie.
3) Dotyczy.: dysponowania
odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje w tym
zakresie żadnych wymogów, których
spełnienie wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga w tym
zakresie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy,
zgodnego z  Załącznikiem nr 4 do
SIWZ.
4) Dotyczy: sytuacji ekonomicznej i
finansowej;
W zakresie sytuacji ekonomicznej:
Zamawiający nie precyzuje w tym
zakresie żadnych wymogów, których
spełnienie wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga w tym
zakresie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp,
zgodnego z Załącznikiem nr 4 do
SIWZ.
W zakresie sytuacji finansowej:
Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
iż posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż 800 000 zł (słownie:
osiemset tysięcy złotych).
Zamawiający dopuszcza możliwość
sumowania środków finansowych
i zdolności kredytowej w celu
wykazania spełniania ww. warunku.
5) W przypadku, gdy Wykonawca dla
potwierdzenia spełniania warunku
udziału w postępowaniu załączy
dokumenty zawierające kwoty
wyrażone w walutach innych niż
złoty polski, Zamawiający przeliczy
je na złoty polski według średnich
kursów walut NBP opublikowanych w
dniu, w którym wydano dokument.
W przypadku braku publikacji
kursów walut NBP w danym dniu,
Zamawiający dokona przeliczenia
według kursu ostatnio ogłoszonego
przed dniem, w którym wydano
dokument
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6) Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w
trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia –
zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp.
3.Wymagane dokumenty i
oświadczenia
1.Wykonawca, w celu oceny
spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 2, ma
obowiązek złożyć następujące
oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,
według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Zaświadczenie o wpisie do
rejestru operatorów pocztowych
prowadzonego przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
wydane przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, z
którego wynika, iż obszar, na
którym będzie wykonywana
działalność pocztowa obejmuje
obszar Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zagranicę.
3) Wykaz wykonanych, na
podstawie umów zakończonych lub
realizowanych, usług pocztowych
polegających na: przyjmowaniu,
przemieszczaniu i  doręczaniu
przesyłek rejestrowanych i
 nierejestrowanych, krajowych
i  zagranicznych o wartości nie
mniejszej niż 1 000 000,00zł. brutto
(jeden milion złotych) dla każdej z
umów na usługi pocztowe wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów,

6) Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w
trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia –
zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp.
3.Wymagane dokumenty i
oświadczenia
1.Wykonawca, w celu oceny
spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 2, ma
obowiązek złożyć następujące
oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,
według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Zaświadczenie o wpisie do
rejestru operatorów pocztowych
prowadzonego przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
wydane przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, z
którego wynika, iż obszar, na
którym będzie wykonywana
działalność pocztowa obejmuje
obszar Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zagranicę.
3) Wykaz wykonanych, na
podstawie umów zakończonych lub
realizowanych, usług pocztowych
polegających na: przyjmowaniu,
przemieszczaniu i  doręczaniu
przesyłek rejestrowanych i
 nierejestrowanych, krajowych
i  zagranicznych o wartości nie
mniejszej niż 1 000 000,00zł. brutto
(jeden milion złotych) dla każdej z
umów na usługi pocztowe wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów,
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czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 5
do SIWZ.
Dowodami, o których mowa są:
a) poświadczenie, z tym, że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania
ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym
mowa w lit. a).
4) Informacja banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo – kredytowej
potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową Wykonawcy,
w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku
dotyczącego sytuacji finansowej,
wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
5) Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnianie warunku, o którym mowa
w Rozdziale IV pkt 2 ppkt 4 polega
na zdolnościach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b Ustawy Pzp., Zamawiający
wymaga przedłożenia dokumentów,
o których mowa w Rozdziale IV
pkt 2 ppkt 4 (informacja banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej) dla tego podmiotu.
2. Wykonawca wraz z ofertą składa
listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy
Pzp albo informację, że nie należy
do grupy kapitałowej – według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 7 do
SIWZ.
3. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
nie podlegają wykluczeniu z
postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1
Ustawy Pzp. W celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy mają
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obowiązek złożyć następujące
dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia, według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 6 do
SIWZ;
W przypadku składania oferty
wspólnej ww. oświadczenie składa
każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną we własnym imieniu.
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
Pzp. – wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa
każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną we własnym imieniu.
3) Aktualne zaświadczenie
właściwego Naczelnika Urzędu
Skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, 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 składania ofert;
W przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa
każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną we własnym imieniu.
4) Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
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niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa
każdy z  Wykonawców składających
ofertę wspólną we własnym imieniu.
5) Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 Ustawy Pzp, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa
każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną we własnym imieniu.
6) Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 Ustawy Pzp., wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa
każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną we własnym imieniu.
7) Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
10-11 Ustawy Pzp., wystawiona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa
każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną we własnym imieniu.
8) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 Ustawy
Pzp., 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, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
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
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notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w Rozdziale IV pkt 1, polega
na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w Rozdziale
IV pkt 2 ppkt 6, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający żąda
przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wskazanych
w Rozdziale IV pkt 3 ppkt 3.
5. W przypadku podmiotów,
o których mowa w ppkt 4,
przedkładane przez Wykonawcę
kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub
tych podmiotów muszą być
poświadczone za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub te podmioty.
6. Inne dokumenty wymagane przez
Zamawiającego:
1) formularz ofertowy – Załącznik nr
3do SIWZ,
2) formularz cenowy – Załącznik nr
3A do SIWZ,
3) regulamin/regulaminy świadczenia
usług pocztowych Wykonawcy –
zgodnie z art. 21 ustawy Prawo
pocztowe.
4) odpowiednie pełnomocnictwa
(w szczególności w sytuacjach
określonych w Rozdziale V pkt
1 ppkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w
przypadku składania oferty wspólnej
– Rozdział V pkt 4 SIWZ).
5) Wykaz placówek Wykonawcy

notariuszem, właściwym organem
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brały udział w realizacji części
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5. W przypadku podmiotów,
o których mowa w ppkt 4,
przedkładane przez Wykonawcę
kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub
tych podmiotów muszą być
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oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub te podmioty.
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usług pocztowych Wykonawcy –
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– Rozdział V pkt 4 SIWZ).

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
30/09/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
21/10/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
30/09/2015   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
21/10/2015   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
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VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Modyfikacji ulegają następujące dokumenty:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2 Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 3A- Formularz cenowy
5. Załącznik nr 8 - Wzór umowy
6 Załącznik nr 1 do Wzoru umowy - Wykaz placówek pocztowych Wykonawcy

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-129071
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