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Informacja o wprowadzonych zmianach 

 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą: 
opracowanie, wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego broszury informacyjnej  
pt.: „Plany zadań ochronnych w pigułce na przykładzie obszarów Natura 2000  
w województwie lubuskim”: 
 
- w rozdziale VIII Wykaz dokumentów, które składaj ą się na ofertę 
W ofercie pod rygorem jej odrzucenia i wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
przetargowego, Wykonawcy muszą zamieścić następujące dokumenty: 

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 SIWZ. 

2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 SIWZ.  

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 
Pzp 

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                  
do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy. według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 SIWZ. 

6. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 
pkt. 5 Pzp według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 SIWZ. Wykonawcy wraz  
z ofertą przedłożą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie 
należy do grupy kapitałowej. 

7. Aktualne zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub 
zaświadczenia, 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. 



 

8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu/dokumentów 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę(by) uprawnioną(ne) do 
reprezentowania Wykonawcy. 

9. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu/dokumentów 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę(by) uprawnioną(ne) do 
reprezentowania Wykonawcy. 

10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu/dokumentów 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę(by) uprawnioną(ne) do 
reprezentowania Wykonawcy. 

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w  
- pkt 5 i 7 składa dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości i nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu.  
- pkt 8 i 10 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 
- pkt. 9 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że wobec 
Wykonawcy nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie.  
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
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. 11 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem terminów ich 
wystawienia okręconych powyżej. 

12. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność”  
z oryginałem przez Wykonawcę, ustanowionego pełnomocnika lub notariusza.  



 

W przypadku złożenia kopii poświadczonej „za zgodność” przez ustanowionego 
pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być 
złożone w oryginale, uwierzytelnionym przez mocodawcę odpisie albo kopii 
poświadczonej notarialnie. 

 
- w rozdziale XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

pkt. 10. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy na 
wskazany przez niego adres. 

 
- w rozdziale XIV Formalno ści, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

pkt. 2. Zamawiający zawrze umowę w czasie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia, nie później jednaj niż przed upływem terminu związania 
ofertą. 
 
Zmiany zostaną odpowiednio wprowadzone do ogłoszenia o zamówieniu.  
 

 


