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Zmiana opisu przedmiotu zamówienia

dot.: dostaw koszulek romoc n ch dla W działu Zarz dzania i Ekonomii Politecbniki
Gdańskiej

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zmienia treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Było:

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został określony w dziale VI pkt 1 niniejszej
SIWZ, należy złożyć:

1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie oryginału - (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).

1.2 Aktualną licencję na wykonie krajowego transportu drogowego osób wydaną przez odpowiedni
organ określony w art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. nr
125 poz. 1371 z późn. zm.)

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w formie oryginału - (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do S1WZ) oraz
następujących dokumentów:
2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosi.mku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art.24 ust. I pkt 2 ustawy Pzp.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy należy złożyć
informację o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu defmicji zawartej
w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami), załącznik nr 5 do S1WZ - w formie oryginału W
przypadku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy, załącznik nr 5
do SIWZ - w formie oryginału.

4. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- próbki koszulek damską i męską.
Koszulka może być bez nadruku, w kolorze jednorodnym biała. Po zakończeniu postępowania
przetargowego wykonawcom, których oferta nie zostanie wybrana jako najkorzystniej sza,
Zamawiający na wniosek Wykonawcy zwróci próbki złożone wraz z ofertami na koszt
Wykonawcy.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.1, 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.



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 miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionych me
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych dokumentów określa Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

7. Oświadczenia muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
8. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez Wykonawcę.
9. Dokumenty sporządzone wjęzyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń.
11. Złożone wraz z ofertą dokumenty po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi.
12. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie go w nie właściwej formie

spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

Jest:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. I ustawy
Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został określony w dziale VI pkt 1 niniejszej S1WZ,
należy złożyć:

1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie oryginału - (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do S1WZ).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. I ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w formie oryginału - (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do S1WZ) oraz
następujących dokumentów:

2.1 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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 ustawy Pzp.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy należy złożyć
informację o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu defmicji zawartej
w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami), załącznik nr 5 do SIWZ - w formie oryginału W
przypadku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy, załącznik nr 5
do SIWZ - w formie oryginału.

4. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- próbki koszulek damską i męską.
Koszulka może być bez nadruku, w kolorze jednorodnym biała. Po zakończeniu postępowania
przetargowego wykonawcom, których oferta nie zostanie wybrana jako najkorzystniej sza,
Zamawiający na wniosek Wykonawcy zwróci próbki złożone wraz z ofertami na koszt
Wykonawcy.



5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.1, 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.
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 miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionych nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych dokumentów określa Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

7. Oświadczenia muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
8. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez Wykonawcę.
9. Dokumenty sporządzone wjęzyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń.
11. Złożone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi.
12. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie go w nie właściwej formie

spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać w terminie
do dnia 22.04.2015 r. do godziny 08:00.

dr hab. Ju≠a WasiIczuI~ prof. nadzw. PG
WYOZI Ł ZARZĄDZĄ lAl EKONOMII

Kierownik zamawiającego osoba upoważniona


