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Katowice, ania / B t*i"tn ia2079 r.

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, kt6rego
pn:edmiotem zam6wienia jest usluga kompleksowego utrrymania crystoSci w siedzibach
wyszczeg6lnionych urzgd6w gdrniczych.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefi
putrlicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, tj.) zatnawiaj4cy pnekazuje treid zapfiania wraz
z uyjaSnieniami oraz modyfikacjg specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

Pyl;anie nr 1:

,,Doryczy Rozdzial VIII pkt. 2c) SIWZ - zdo1no56 techniczna lub zawodowa
Czlr Zamawiaj4cy uzna za spelnienie warunku posiadania zdolnoici technicznej lub
zavtodowej je2eli Wykonawca wykaze sig co najmniej 2 zam6wieniani obejmuj4cyni uslugg
utr;lymania czystoSci w zakresie:
Dla. CzgSci 1 :

- sltu1tania \wQtrza kilku obiekt6w oraz oloczenia z zastrzeheniem. i2 jeden ze sprz1tanych
obiekt6w bgdzie o powierzchni sprzqtania wewn4trz obiektu min. 2500 m2, a w przypadku
sprz4tania otoczenia o powierzchni teren6w zewngtrznych wok6l w/w obiektu min. 1000 m2,
wyrikaj4cych z jednego zam6wienia, Swiadczonych dla jednego odbiorcy przez okes
co najmniej jednego roku, w obiektach nzytecznosci publicznej i w ich otoczeniu
w rozumieniu przepis6w Rozporz1dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwielnia 2072 r.
w srprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada6 budynki i ich us)'fuowanie
(Dz,.U. z 2015 r., poz. 1422, tj) z wyl4czeniem obiekt6w takich jak: hale targowe,
produkcyjne i magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-spoftowe
lub
- sltrz4tama wngtrza jednego obiektu o powierzchni sprzqtutia wewn4trz obiektu min. 2500
m2, aw przypadku sprzqtartia otoczenia o powierzchni teren6w zewngtrznych min. 1000 m2,
wydkaj4cych z jednego zam6wienia, Swiadczonych dla jednego odbiorcy przez okres
co najmniej jednego roku, w obiektach tZT.tecznolci publicznej i w ich otoczeniu
w rozumieniu przepis6w Rozpotz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai budynki i ich usytuowanie
(Dz:.U. z 2015 r., poz. 1422, tj) z wyl4czeniem obiekt6w takich jak: hale rargowe,
pro Cukcyjne i magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-spofiowe.
Dla CzgSci 2:
- sprz4tania wnQlrzd kilku obiekt6w i ich otoczenia oraz pielEgnacj4 teren6w zielonych

z z,\strzezeniem, iZjeden ze sprz4Ianych obiekt6w bgdzie o powierzchni sprz1tania wewn4trz
obir:ktu min. 2500 m2, a w przypadku sprzqtxtia otoczenia o powierzchni teren6w
ze\^ngtrznych wok6l w/w obiektu min. 1000 m2 a w przypadku pielggnacji teren6w
zeu,ngtrznych o powierzchni min. 2000 m2, wynikaj4cych z jednego zam6wienia,
Swiadczonych dla jednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku, w obiektach
u?yteczno(;ci publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepis6w P:ozporz4dzenia Ministra
Infiastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny
odpowiada6 budynki i ich usynrowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 7422, tj) z wyl4czeniem
obit:kt6w takich jak: hale targowe, produkcyjne i magazynowe, dworce, obiekty
widov/iskowo-sDortowe
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lub
- sprz1tat\ia wngtrza jednego obiektu o powierzchni sprz4tania wewnqtrz obiektu min.2500
m2, a w przypadku sprz1tania otoczenia o powierzchni teren6w zewngtrznych min. 1000 m2
a w przlpadku pielggnacji teren6\t zewngtrznych o powierzchni min. 2000 m2, wynikaj4oych
z jednego zam6wienia, Swiadczonych dla jednego odbiorcy przez okres co najmniej jedrLego

roku, w obiektach u2ytecznoSci publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepis6w
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 72 kwietnia 2012 r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiadai budynki i ich usytuowanie
(Dz.U . z 2015 r., poz. 1422, tj) z wyt4czeniem obiekt6w takich jak: hale targowe,
produkcyjne i magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-sportowe".

Odpowiedf :

Ocena spelnienia warunku posiadania zdolnoici technicznej lub zawodowej zostanie
dokonana po otwarciu ofert pnez komisjg przetargowq na podstawie zlo2onych przez
wykonawcq dokument6w. Zatem zamawiaj4cy na tym etapie nie mohe :udzielil odpowiedzi
na zadane ww. pytanie.

Pytanie nr 2:

,,Czy Zantawial4cy .'q1la:za zgodg na $Tstawianie faktur za wykonan4 uslugQ w olaesie
realizacji przedmiotu zam6wienia w postaci elektronicznej?
Wygenerowana przez wykonawcg faktura w formacie PDF wysylana bqdzie w postaci
dokumentu eiektronicznego stanowiqcego zal4cznik do wiadomodci wysylanej z pocny
elektronicznej wykonawcy na wskazany przez Zamawiaj4cego adres poczty elektronici:nej.
Faktura w wersji elektronicznej to nie tylko wygodne i praktyczne rozwi4zanie, ale tak:2e

w duZej mierze proekologiczne. To r6wnie2 oszczgdnoS6 przestrzeni i bezpieczeri:rtwo
danych".

OdpowiedZ:
Zunawiaj4cy nie wyraZa zgody na wystawianie faktur za wykonan4 uslugg w ok-r'esie

rcalizacji przedmiotl zurr6wienia w formie przez Paistwa zaoferowanej.

JednoczeSnie zamawitj4cy dokonuje zmiang treSci specyfikacji istotnych warunkdw
zam6wienia w nastgpuj4cym zakresie:
F w pkt VIII.I .2.c dotycz4cym warunk6w udzialu w peslgpgyaqiu_i_-pEhlaw)'

wvkluczenia:
BYtr,O:
O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 sig wykonawcy, kt6rzy spetrniaj 4 warunki udz:ialu
w postgpowaniu doty cz4ce'.

c) zdolnoSci tecbnicznej lub zawodowej, tj:
zamawiaj4cy uzna yrw. warunek za spelniony, jeZeli wykonawca wyka2e, 2e posiiada
do5wiadczenie w zakresie objgtym przedmiotem zam6wienia, tj. w okesie ostatnich
3 lat ptzed uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnodci jest
kr6tszy - w tym okresie, wykonali lub s4 w trakcie wykonywania:

czg5d I: co najmniej 2 zam6wieft obejmuj4cych uslugg utrzymania czysto6ci w zaklesie
sprz4tania wngtrza obiektdw oraz otoczenia, prry jednoczesnym zastrzeLeniu, 2e k:ride
z zam6vtiefi Swiadezone bylo/jest:

- dlajednego odbiorcy przez okes co najmniej jednego roku,

- w obiektach t2yleczno$ci publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepis6w
Rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury z dria 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunk6w



technicznych, j akim powinny odpowiada6 budynki i ich us)'tuowanie
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, tj) z wylqczeniem obiekt6w takich jak: hale targowe,
produkcyjne i magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-sportowe, o powierzchni
sprz4tania wewn4trz obiektu min. 2500 m,, a w przypadku sprz1tania otoczenia
o powierzchni teren6w zewnEtznych min. 1000 m,.

czgS6 II: co najmniej 2 zam6wiefi obejmujqcych uslugg utrzymania crysto5ci
w zakresie sprz4tania wngtrza obiekt6w i ich otoczenia oraz pielggnacji terendw
ziralonych, przy jednoczesnym zastrze2eniu, 2e kaLde z zam6wier[ Swiadczone bylo/jest:
- dlajednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku,

- w obiektach tZliecznoici publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepis6w
Rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiada6 budynki i ich us;tuowanie
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, t) z wyllczeniem obiekt6w takich jak: hale targowe,
produkcyjne i magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-sportowe, o powierzchni
sprz4lania wewn4trz obiektu min. 2500 m2, w przypadku sprz4tanla otoczenia
o powierzchni teren6w zewngtrznych min. 1000 m2 aw przypadku pielggnacji teren6w
zewnEtrznych o powierzchni min. 2000 mr.

czgtid III: co najmniej 2 zam6wiefi obejmuj4cych uslugg utrzymania czystoSci
w :zakresie sprz4tania wngtrza obiekt6w i ich otoczenia oraz pielggnacji teren6w
zielonych, prry jednoczesnym zastrzeLenit, i,e kaide z zamdwierfi Swiadczone bylo/jest:
- dlajednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku,
- w obiektach uZytecznoSci publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepis6w

Rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiadai budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, tj) z wyt4czenem obiektdw takich jak: hale targowe,
produkcyjne i magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-spofiowe o powierzchni
sprzqtania wewn4trz obiektu min. 300 m'.

czgrii IV: co najmniej 2 zam6wiefl obejmujqcych uslugg utrrymania czystoSci
w :zakresie sprz4tania \\ngtrz obiekt6w i ich otoczenia oraz pielggnacji teren6w
zielonych, przy jednoczesnym zastrzeLeniu, irc kaLde z zamriwier[ Swiadczone bylo/jest:
- dlajednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku,

- w obiektach uZltecznodci pubiicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepis6w
Rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 2 kwietnia 2012 t . w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, tj) z wyl4czeniem obiekt6w takich jak: hale targowe,
produkcyjne i magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-sportowe o powierzchni
sprzqtania wewn4trz obiektu min. 600 m,.

czgiid V: co najmniej 2 zamSwiefi obejmuj4cych uslugg utrzymania crystoSci
w zakresie sprz4tania w\gtrza obiektriw i ich otoczenia oraz pielggnacji terenr5w
zielonych, prry jednoczesnym zastrzeienit, i.e kaid.e z zam6wieri Swiadczone bylo/jest:
- dlajednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku,
- w obiektach u2ytecznoSci publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepis6w

Rozporz4dzenia Minisha lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie wanrnk6w
technicznych, jakim powinny odpowiadai budynki i ich usy.tuowanie
(Dz.U. z 2Q15 r., poz. 1422, tj) z wyl4czeniem obiekt6w takich jak: hale targowe,



produkcyjne i magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-sportowe o powierz<:hni
sprzqtania wewn4trz obiektu min . 200 m".

czg5d VI: co najmniej 2 zamimiefi obejmuj4cych uslugg utrzymania czystrrSci
w zakresie sprz4tania w\etrza obiektr5w i ich otoczenia oraz pielggnacji tererrriw
zielonyeh, przy jednoczesnym zastrzeLeniu, 2e kaLd.e z zam6wieri Swiadczone bylo/jesrl:
- dlajednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku,
- w obiektach u2ltecznoici publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepis6w

Rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunt6w
technicznych, jakim powinny odpowiadai budynki i ich usluowiurie
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, tj) z wyl4czeniem obiekt6w takich jak: hale targowe,
produkcyjne i magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-sportowe o powierzc:hni
sprz4tania wewn4trz obiektu min. 400 m'.

PO ZMIANIE JEST:
O udzielenie zam6wienta mogq ubiegai sig wykonawcy, klorzy spelniaj4 warunki udzialu
w postgpowaniu doty cz4ce:
c) zdolnoSci technicznej lub zawodowej, tj:
zamawiaj4cy uzna ww. warunek za spelniony, je2eli wykonawca wykaie, ze posirada
doSwiadczenie w zakresie objgtym przedmiotem zam6wienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat
przed uplywem terminu skladania ofeft, a je2eli okes prowadzenia dzialalnodci jest k6iszy
- w tym okresie, wykonali lub s4 w trakcie wykonywaaia:

czgS6 I: co najmniej 2 zam6wiefi obejmuj4cych uslugg utrzymania czystoSci w zakr,esie
sprz4tania wngtrz obiekt6w oraz otoczenia w okresie zimowy, przy jednoczesnym
zastrzeien t, Le kaide z zamfwieri Swiadczone trylo/jest:
- dla jednego odbiorcy przez olcres co najmniej jednego rol.;u w przypadku sprzqtctnie

wngtrza obiektu oraz co najmniej przez okres 3 miesigcy w przypadku sprzqtdnia
otoczenia w olvesie zimowym,

- w obrgbie jednej nieruchomoici funkcjonalnie wydzielonej (dotyczy zar|wno sprzqtlmia
wngtrza obiektu i otoczenia),

- w obiektach t2ytecznoSci publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepiti6w
Rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunl:6w
technicznych, jakim powinny odpowiadai budynki i ich usluowemie
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, tj.), z wyl4czeniem obiekt6w takich jak: hale targowe,
produkcyjne i magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-sportowe, o powierzchni
sprz1tania wewn4ftz obiektu min. 2500 m2, a w przypadku sprz4tania zimow:go
otoczenia o powierzchni teren6w zewngtrznych min. 1000 mr.

czgSd II: co najmniej 2 zam6wiefi obejmujqcych uslugg utrrymania crystoSci
w zakresie sprz4tania wngtrza obiekt6w i ich otoczenia oraz pielggnacji teren6w
zielonych, przy jednoczesnym zastrzeZeniu o 2e kaide z zam6wieri Swiadczone bylo/jest:
- dla jednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku, przy czym w zalvesie

sprzqtania wngtrza obiektu wykonywal uslugg przez olcres jednego roku oraz
w przypadku sprzqtania otoczenia oraz pielggnacji teren6w zielonych lqcznie
wykonywal uslugg przez olcres jednego roku,

- w obrgbie jednej nieruchomoici funkcjonalnie wydzielonej (dotyczy zar1wno sprzqtania
wngtrza obiektu, otoczenia oraz pielggnacji teren6w zielonych),

- w obiektach u2y1.,ecznoici publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepis6w
Rozporz1dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunk6w



technicznych, jakim powinny odpowiadai budynki i ich usl.tuowanie
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, tj.), z wyt4czeniem obiekt6w takich jak: hale targowe,
produkcyjne i magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-sportowe, o powierzchni
splz4tania. wewn?trz obiektu min. 2500 m2, w przypadku sprz4tania otoczenia
o powierzchni teren6w zewnEtznych min. 1000 m" aw przypadku pielggnacji teren6w
zielonych o powierzchni min. 2000 m'?.

cs,gsit III: co najmniej 2 zamdwiefi obejmujqcych aslugg atrzymania clystoici
w :zakresie sprzqtania wngtrza obiektdw, przy jednoczesnym zastrze|eniu, ie kaide
z zamfruiefi Swiadczone bylofiest:

- dlajednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku,

- w obrgbie jednej nieruchomolci funkcjonalnie wydzielonej,

- w obiektach uZytecznoSci publicznej w rozumieniu przepis6w Rozporz4dzema Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunk6w technicznych, j akim
powinny odpowiadai budynki i ich usyh-rowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, tj.),
z wyl4czeniem obiekt6w takich jak: hale targowe, produkcyjne i magazynowe, dworce,
obiekty widowiskowo-sportowe o powierzchni sprz4tania wewn4trz obiektu min. 300 m'.

czgs16 IV: co najmniej 2 zamdwiefi obejmuiqcych uslugg utrzymania czystolci
w :zukresie sprzqtania wn?trza obiektdw, prTy jetlnocg,esnym zastrzeieniu, ie kaide
z zaruiwiefi Swiddczone bylo/jest:

- dlajednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku,

- w obrgbie jednej nieruchomoici funkcjonalnie wydzielonej,

- w obiektach :ulltecznofici publicznej w rozumieniu przepis6w Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2072 t. w sprawie warunk6w technicznych, jakim
powirmy odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, tj.),
z wyl4czeniem obiekt6w takich jak: hale targowe, produkcyjne i magazynowe, dworce,
obiekty widowiskowo-sportowe o powierzchni sprz4tania wewnAtrz obiektu min. 600
m2.

czgsit V: co najmniej 2 zamdwiefi obejmujqcych uslugg utr4ymania czystoici w zakresie
spri:qtania wngtrza obiektdw, przy jednoczesnym zastrzeieniu, ie kaide z zamdwiefi
iwindczone bylofiest:

- dlajednego odbiorcy przez okes co najmniej jednego roku,

- w obrgbie jednej nieruchomoici funkcjonalnie wydzielonej,

- w obiektach uZlecznodci publicznej w rozumieniu przepis6w Rozporz4dzerna Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim
powinny odpowiadai budynki i ich usl.tuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, tj.),
z wyl4czeniem obiekt6w takich jak: hale targowe, produkcyjne i magazynowe, dworce,
obiekty widowiskowo-sporlowe o powierzchni sprzqtania wewn4trz obiektu min.200 m".

cagsif VI: co najmniej 2 zamtiwiefi obejmujqcych aslugg utrzymania czystoici
w :Zakresie spfzqtonia wngtrza obiektdw, ptXy jednocZesnym Zastraeieniu, ie kaide
z armdwiefi iwiadczone bylo/jest:

- dlajednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku,

- w obrgbie jednej nieruchomoSci funkcjonalnie wydzielonej,

- w obiektach uZytecznoSci publicznej w rozumieniu przepis6w Rozporz1dzenta Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim
powinny odpowiadai budynki i ich usltuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, tj.),



z -uqil4czeniem obiekt6w takich jak: hale targowe, produkcyjne i magazynowe, dwor:ce,
obiekty widowiskowo-sportowe o powierzchni sprz4tania wewn4trz obiektu min. 400 rn,.

w pkl iX.l.a dotyczacym wykazu dokument6w oraz o3wiadczei. jakie maia dostarczy4
wykonawcy w celu potwierdzenia spetrnienia warunk6w u lku
podstaw do wykluczenia oraz na potrzeby oceny ofert.
BYtr.O:
1. Dokumentv skladane wraz z ofefia:

a) Jednolity Europejski Dokument Zam6wieniao zwany dalej JEDZ, stanowir4cy
zal4cznik nr 2 do SIWZ.

Przy wypetrnianiu formularza JEDZ wykonawca moZe skorzystad z instrukcj i j r:go
wypelniania zamieszczonej przez Uuqd Zam6,wieh Publicznych na stronie intemeto.wej
pod adresem: h@1itv-europejski-dokument-
zamowienia. Zamaviaj4cy wymaga wypelnienia JEDZ w zakresie odpowiadaj4cym
wszelkim wymaganiom okreSlonym w SIWZ, tj. w zakresie dotycz4cym:

- czgSci II - identyfikacji wykonawcy,

- czEdci III - przeslanki wykluczenia,

- czgici IV * warunk6w udziatu w postgpowaniu,

- czqdci VI - podpis6w.
Zam6wienie nie jest zam6wieniem zastrze1onym, dlatego w Czg6ci II, lit. A JEDZ, nie
nale2y wypelniai podsekcji zaczynaj4cej sig od sl6w: ,,Jed;'nie w przypadku gdy
zam6wienie jesl zastzezone (...)", Wykonawca moZe ograniczv6 sie do zlo2e,nia
w formularzu JEDZ os6lneso oSwiadczenia o spelqien:iu \^/art4kolv udzialu
w postgpowaniu (krlteri6w kwalifikac_ii). w tym orzypedku l{ykanarrca rnrcZe
ogranic4ri sie do wl'pelniania sekcji o czgSci IV formularza i nie musi wl'pellLiai
Zadnei z pozostalych sekgi o cei kyteri6w kwalifikacii.

W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia
formularz JEDZ skladaka2dy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wierrie.
Dokumenty te powinny potwierdza6 spelnianie warunk6w udzialu w post?powaniu,
w zakresie, w kt6rym kaldy z wykonawc6w wykazuj e spelnianie warunk6w udzialu
w postgpowaniu.

Wykonawca, kt6ry powoiuje sig na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia - w zakresie, w jallim
powoluje sig na ich zasoby - warunk6w udzialu w postgpowaniu sktrada talKZe

odwiadczenie na formularzu JEDZ kaldego z tych podmiot6w odrgbnie (kaZdy podmiot
wlpelnia i podpisuje odrgbny formularz).

Wykonawca, kt6ry polega na zdolnodciach lub sltuacji innych podmiot6w zobowi4zitny
jest udowodnii zamaviajqcemu, 2e realizuj4c zam6wienie, bgdzie dyspono,rual
niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowi4zanie
tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycj i niezbgdnych zasob6w na potrzeby
rcalizacji zam6wienia.

Wykonawca sklada JEDZ za poSrednictwem platformy.
JEDZ wykonawcy i innych podmiot6w, na kt6rych zdolno6ciach lub sytuacji pol:ga
wykonawca, sporz4dza sig pod rygorem niewaznoSci w postaci elektronicznej i opatruje
sig kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawial4cy nie dopuszcza zlo2enia
skanu JEDZ opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



PO ZMIANIE JEST:
1 . Dokumenqr' skiadane wraz z oferta:

a) Jednolity Europejski Dokument Zam6wienia, zwany dalej JEDZ, stanowi4cy
zal4cznik nr 2 do SIWZ.

Przy wypelnianiu formularza JEDZ wykonawca moze skorzystai z instrukcj i jego
wypelniania zarnieszczonej przez Urz4d Zam6wien Publicznych na stronie intemetowej
pod adresem: https:/hvlvw.uzp.gov.plft
zamowienia. Zamawiaj4cy lvymaga wypelnienia JEDZ w zakresie odpowiadaj4cym
wszelkim wymaganiom okredlonym w SIWZ, tj. w zakresie dotyczqcym:

- czgSci II - identyfikacji wykonawcy,

- czgSci III - przeslanki wykluczenia,

- czgSci IV - warunk6w udzialu w postgpowaniu,

- czg5ci VI - podpis6w.
Zam6wienie nie jest zam6wi eniem zastrzeZonym, dlatego w CzEfci II, lit. A JEDZ, nie
naleZy wypelniai podsekcji zaczynal4cej sig od sl6w: ,,Jedynie w przypadku gdy
zam6wienie jest zastrze2one (...)", Wykonawca moZe oeranicz)'i sig do zloZenia
w formularzu JEDZ oe6lnego o6wiadczenia o soelnieniu warunk6w udzialu
w postepowaniu (krlteri6w kwalifikacji). w tvm przypadku wykonawca mo2e
ograniczy6 sig do w)'pelqiqfia sekcj i s czeici IV formularza i nie musi wlrrelniai
Zadne-i z pozostalych sekcj i czgSci iV JEDZ dotyczqcei kryteri6w kwalifikacii.

W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia
fornularu IEDZ sklada kazdy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie.
Dokumenty te powinny potwierdzai spelnianie warunk6w udziafu w postgpowaniu,
w zakresie, w kt6rym krtdy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu
w postgpowaniu.

Wykonawca, kt6ry powoluje sig na zasoby innych podmiot6w, w celu *ykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia - w zakresie, w jakim
powoiuje sig na ich zasoby - warunk6w udziafu w postgpowaniu sklada takze
o6wiadczenie na formularzu JEDZ kuz.dego z tych podmiot6w odrgbnie (kazdy podmiot
w)?elnia i podpisuje odrgbny formularz).

Wykonawca, kt6ry polega na zdolno5ciach lub sytuacj i innych podmiot6w zobowi4zany
jest udowodnii zamawiaj4cemu, 2e reahzuj4c zam6wienie, bgdzie dysponowal
niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowi4zanie
tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby
rcalizacji zam6wienia.

Wykonawca sklada JEDZ za poSrednictwem platformy.
JEDZ wykonawcy i innych podmiot6w, na kt6rych zdolno6ciach lub sytuacji polega
wykonawca, sporz4dza sig pod rygorem niewa2noSci w postaci elektronicznej i opatruj e
sig kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Iv p-kt-Xlll4iotysz4c.ym opisu sposobu pgygo.lqtryaqi4 p:fleg]ti

I}Ytr-O:
4. Formularz ofefiowy, o kt6rym mowa w pkt 2b musi by1 sporz4dzony w postaci

elektronicznej pod rygorem niewaZno5ci i opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym oraz dol4czony w oryginale. Zamawiaj4cy nie dopuszcza mo2liwoSci
zlo2enia skanu oferty opatrzonego kwalifi kowanym podpisem elektronicznym.



PO ZMIANIE JEST:
4. Formularz ofertowy, o kt6rym mowa w pkt 2b musi byi sporz4dzony w postaci

elektronicznej pod rygorem niewaznoSci i opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicmym oraz dol4czony w oryginale.

) w formularzach ofertowych. stanowiqcvch zalacmiki nr 5 a-f:
Z uwagi i2, formularz oferlowy musi by6 sporzqdzony w postaci elekhonicznej
zanawiaj4cy nie *ymaga wypelnienia formularza w zakresie podpisu os6b uprawniorrych
do reprezentowania wykonawcy, kt6ry znajduj e sig na koicu formularza. tj. fragm,:ntu
o treici:

"T;:i#J;'ff ;iff .'J:l?JJ##il1""'JJtrJf;

Jednoczesnie zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia formu.larz
ofertowy ma by6 opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Bior4c pod uwagQ por y2sze zamawiaj4cy ptzedtu2a temin skladania oferl i tym samym
dokonuje zmiang hesci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w nastgpujacyrn zakresie:

F w pkt XIV.1 dotyczacym terminu i miejsca skladania ofert:
BYtr,O:
i. Oferty nale2y sklada6 na platformie do dnia 30 kwietnia 2019 r. do sodz. 10.00.

PO ZMIANIE JEST:
1. Oferty naleZy skladai na platformie do dnia 6 maja 2019 r, do godz. 10,00.

F w pkt XV.l doqrczacym terminu i mieisca otwarcia ofert.
BYLO:
1. Otwarcie ofert nast4pi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert w clniu

30 kwietnia 2019 r. do sodz. 10.30.

PO ZMIANIE JEST:
1. Otwarcie ofert nastqpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie oferl w clniu

6 maja 2019 r. do godz. 10.30.

Pozostale zapisy specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia nie ulegaj4 zmianie.
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