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    ZARZĄD 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO       

   

                              Poznań, dnia 19 czerwca 2017 r. 

DT-II.272.3.2017  

 

Wykonawcy biorący udział 

 w postępowaniu 

 

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa spalinowych zespołów trakcyjnych”       

 

Zamawiający, Województwo Wielkopolskie, informuje że zgodnie z art. 38 ust. 4 

ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób: 

1) Rozdział VI pkt 2 otrzymuje brzmienie: „W celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 5), 6), 7) i 8) ustawy 

Pzp (Rozdz. V ust. 3 pkt 3.1 SIWZ) należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem 

wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

następujące oświadczenia i dokumenty: … ” 

2) do Rozdziału VI pkt 2 dodaje się pkt g) i h) o następującym brzmieniu: 

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 

skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;  

h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 

prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy. 

3) W Rozdziale VI pkt 4.1. otrzymuje brzmienie: „Zamawiający żąda od wykonawcy, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych Rozdz. VI ust. 2 lit. a) – e) oraz g) i h).” 

4) W Rozdziale VI pkt 4.2. otrzymuje brzmienie: „Zamawiający żąda od wykonawcy 

przedstawienia dokumentów wymienionych  w Rozdz. VI ust. 2 lit. a) – e) oraz g)                 

i h), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych lub 

sytuacji finansowej wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.” 
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Ponadto Zamawiający informuje, że zmodyfikował SOPZ i jego ujednolicony tekst publikuje 

w załączeniu. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega 

zmianie. 
 

 

 

 

WICEMARSZAŁEK 

                / - / 

Wojciech Jankowiak 


