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Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 

ZP/77/051/D/13  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie: „dostawa systemu osadzania cienkich warstw metodą ALD wraz  

z niezbędnym oprzyrządowaniem w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej” 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwaną dalej „uPzp“ Zamawiający: Politechnika Gdańska 

informuje, że dokonał zmiany treści w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ“. 

SIWZ ulega zmianom w następującym zakresie: 

 

 

1. Rdz. V 

Przed zmianą:  
 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO SKŁADANEJ OFERTY 

 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w rozdziale IV SIWZ należy złożyć: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp należy złożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. 3 do SIWZ);  

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do 

osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 uPzp;  

c) 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;  

d) 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 potwierdzenie, 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;  

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 4 – 

8 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 9 

uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

g) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale IV pkt  

1 niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w 

stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia  

z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów 

wymienionych w rozdziale V pkt 2 niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych 

podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia. 
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h) Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 

albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Z postępowania wyklucza się 

Wykonawców, którzy należąc do  tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.6) 

złożyli odrębne oferty 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. 

 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w: 

a) pkt. 2 lit. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,  

b) punkcie 2 lit. c) i d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, 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 terminem 

składania ofert. 

c) punkcie 2 lit. e) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 

pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt. 4-8 uPzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

d) punkcie 2 lit. f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o 

zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.  

e) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie 

wcześniej niż w terminach określonych w pkt. 3 lit. a, b, c, d. 

f) Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osób, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 uPzp mających miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, składają w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 

sądowego albo administracyjnego z miejsca ich zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w 

zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 uPzp, 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 notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego z miejsca zamieszkania tych osób. 

 

 

Po zmianie: 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO SKŁADANEJ OFERTY 

 

1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w rozdziale IV SIWZ należy złożyć: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp należy złożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. 3 do SIWZ);  

b) 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, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
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c) 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;  

d) 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 potwierdzenie, 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;  

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 4 – 

8 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 9 

uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 

i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o  dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert. 

h) Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.Z postępowania wyklucza się 

Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.6) 

złożyli odrębne oferty 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. 

i) 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 ustawy, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 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 właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 

zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

 

3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2: 

a)   składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

–  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

– 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, 

–  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

b)     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; 

2)  Dokumenty, o których mowa w p.pkt. 3)  lit. a) tiret pierwszy i trzeci, lit. b oraz powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
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do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument(y), o którym 

mowa w p.pkt. 3 lit. a) tiret drugi, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

 

3) 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 ust. 1, 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. Terminy określone w p.pkt. 

2) stosuje się odpowiednio. 

  

IV. Rdz. IX. Pkt. 12   

 

Przed zmianą: Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych 

opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne opakowanie 

winno być zaadresowane:  

Politechnika Gdańska 

Gmach Główny Skrzydło B 

Al. Zwycięstwa 27 

80-233 Gdańsk 

i opisane: 

„dostawa systemu osadzania cienkich warstw metodą ALD wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w ramach 

projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej 

nr postępowania ZP/77/051/D/13 

Nie otwierać przed dniem 04.04.2013 godz. 12:00 

 

Po zmianie: Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych 

opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne opakowanie 

winno być zaadresowane:  

Politechnika Gdańska 

Gmach Główny Skrzydło B 

Al. Zwycięstwa 27 

80-233 Gdańsk 

i opisane: 

„dostawa systemu osadzania cienkich warstw metodą ALD wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w ramach 

projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej 

nr postępowania ZP/77/051/D/13 

Nie otwierać przed dniem 05.04.2013 godz. 12:00 

Rdz. X. Pkt. 4 oraz 6. 

Przed zmianą: 

4. Termin składania ofert upływa w dniu 04.04.2013 o godz. 11:30. 

6.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2013 o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika    

Gdańska, Gmach Główny skrzydło B, pok. 206, G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

 

Po zmianie:  

4.Termin składania ofert upływa w dniu 05.04.2013 o godz. 11:30. 

6.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2013 o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika 

Gdańska, Gmach Główny skrzydło B, pok. 206, G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

 

Powyższe zmiany stanowią integralną cześć SIWZ. 

 

 


