MZD.271.06.2018

Leszno, dnia 21 maja 2018 roku

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA NR 1
____________________________________________
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2018
roku”

I. Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg
i Inwestycji, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuje, że modyfikuje treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
1) Rozdział 5 SIWZ:
BYŁO:
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego „jednolitym dokumentem”). Informacje
zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Jednolity dokument w formacie .DOC stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
UWAGA!
Wypełniając jednolity dokument, należy kierować się wskazówkami zawartymi w Instrukcji
wypełniania jednolitego dokumentu, która stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku wypełniania jednolitego dokumentu należy uwzględnić obowiązujące przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
3. Wykonawca winien wypełnić w jednolitym dokumencie informacje wymagane w:
a) Części II formularza– Informacje dotyczące Wykonawcy – Sekcja A, B, C i D.
b) Części III formularza– Podstawy wykluczenia – Sekcja A, B, C, D, w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego.
c) Części IV formularza – Kryteria kwalifikacji – Sekcja B pkt 5) i pkt 6) , Sekcja C pkt 1b), 6) i pkt 9).
d) Części VI formularza – Oświadczenia końcowe.
UWAGA!
W Części IV: Kryteria kwalifikacji Sekcji B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa w pkt 5) - należy
wypełnić informacje dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
ubezpieczenia określoną przez Zamawiającego, adekwatnie do wymogów określonych w tym
zakresie przez Zamawiającego w opisie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w
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Rozdziale 4 pkt 6.2.lit b) niniejszej SIWZ.
W Części IV: Kryteria kwalifikacji Sekcji B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa w pkt 6) - należy
wypełnić informacje dotyczące dysponowania kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w
wysokości wskazanej przez Zamawiającego, adekwatnie do wymogów określonych w tym
zakresie przez Zamawiającego w opisie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w
Rozdziale 4 pkt 6.2. lit a) niniejszej SIWZ.
W Części IV: Kryteria kwalifikacji Sekcji C: Zdolność techniczna i zawodowa w pkt 1b) - należy
wypełnić informacje dotyczące posiadanego doświadczenia zawodowego dotyczącego dostawy
wraz z montażem opraw oświetleniowych typu LED, adekwatnie do wymogów określonych w tym
zakresie przez Zamawiającego w opisie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w
Rozdziale 4 pkt. 6.3. lit a) niniejszej SIWZ.
W Części IV: Kryteria kwalifikacji Sekcji C: Zdolność techniczna i zawodowa w pkt 6) - należy
wypełnić informacje dotyczące dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, adekwatnie do wymogów określonych w tym zakresie przez
Zamawiającego w opisie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt.
6.3. lit c) niniejszej SIWZ.
W Części IV: Kryteria kwalifikacji Sekcji C: Zdolność techniczna i zawodowa w pkt 9) - należy
wypełnić informacje dotyczące dysponowania potencjałem technicznym, adekwatnie do
wymogów określonych w tym zakresie przez Zamawiającego w opisie warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt. 6.3. lit b) niniejszej SIWZ.
Zamawiający zastrzega, iż „Oświadczenia końcowe” zawarte w Części VI formularza JEDZ mają
istotne znaczenie dla oceny Wykonawcy. Stanowią one niejako podsumowanie całej treści
złożonego przez Wykonawcę formularza jednolitego dokumentu i złożonych w nim oświadczeń.
Dodatkowo złożenie tych końcowych oświadczeń ma znaczenie z punktu widzenia
odpowiedzialności podmiotów je składających za treść szczegółowych oświadczeń zawartych w
formularzu jednolitego dokumentu. Jednocześnie oświadczenia końcowe zwracają uwagę na
konieczność korzystania przez Zamawiającego, we wskazanych przez Wykonawcę sytuacjach, z
bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych oraz dotyczą wyrażenia zgody przez Wykonawcę na
możliwość korzystania przez Zamawiającego z informacji zawartych w formularzu jednolitego
dokumentu. Dokument JEDZ łącznie z oświadczeniami zawartymi w treści formularza powinien
być podpisany odpowiednio przez tego kogo dotyczy składany formularz JEDZ, tj. Wykonawcę,
podmiot trzeci, podwykonawcę. Dla skutecznego złożenia oświadczenia formularz JEDZ muszą
podpisać właściwe, umocowane osoby, tj. uprawnione do reprezentacji albo upoważnione na
podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. W przypadku formularza JEDZ składanego
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie formularz powinien podpisać każdy
z Wykonawców, który składa dany formularz JEDZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, składa także dla każdego z tych podmiotów odrębny formularz
jednolitego dokumentu, zawierający informacje wymagane w Części II: „Informacje dotyczące
Wykonawcy” Sekcja A i B i w Części III: „Podstawy wykluczenia” Sekcja A, B, C, D w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego i w zależności od udostępnianych zasobów informacje wymagane w
Części IV: „Kryteria kwalifikacji” oraz w Części VI: „Oświadczenia końcowe”, należycie wypełniony i
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podpisany przez te podmioty.
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także dla
każdego z tych podwykonawców odrębny formularz jednolitego dokumentu, zawierający informacje
wymagane w Części II: „Informacje dotyczące Wykonawcy” Sekcja A i B oraz w Części III: „Podstawy
wykluczenia” Sekcja A, B, C, D w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz w Części VI:
„Oświadczenia końcowe”, należycie wypełniony i podpisany przez tych podwykonawców.
6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca przedstawia w odniesieniu do takiego podwykonawcy odrębny formularz jednolitego
dokumentu, zawierający informacje wymagane w Części II: „Informacje dotyczące Wykonawcy”
Sekcja A i B, w Części III: „Podstawy wykluczenia” Sekcja A, B, C, D w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego oraz w Części VI: „Oświadczenia końcowe”, należycie wypełniony i podpisany przez
tego podwykonawcę.
7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zmówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie składa odrębny formularz jednolitego dokumentu, zawierający
informacje wymagane w Części II: „Informacje dotyczące Wykonawcy” Sekcja A, B, C i D, Części III:
„Podstawy wykluczenia” Sekcja A, B, C i D w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, Części IV:
„Kryteria kwalifikacji” oraz Części VI: „Oświadczenia końcowe”. Dokumenty te powinny potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
9. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte
w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z
2017 r., poz. 570).
11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w paragrafie 2 (tj. dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 2.1. i 2.2. niniejszej SIWZ),w paragrafie 5 (tj.
dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z
udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 2.3. niniejszej SIWZ) i paragrafie 7
Rozporządzenia Ministra Rozwoju (tj. dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w
Rozdziale 6 pkt 5.1. - 5.5. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w paragrafie 2 (tj. dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 2.1. i 2.2. niniejszej SIWZ), w paragrafie 5 (tj.
dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z
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udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 2.3. niniejszej SIWZ ) i paragrafie 7 (tj.
dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z
udziału w postępowaniu przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5.1. - 5.5. SIWZ)
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.
13. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym dokumencie zamówienia, o
którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający
wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów
od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje
przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym dokumencie
zamówienia.
14. W przypadku, o którym mowa w pkt 11 niniejszego Rozdziału SIWZ Zamawiający może żądać od
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
15. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w
oryginale.
16. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, inne niż
oświadczenia, o których mowa w pkt 15 niniejszego Rozdziału SIWZ, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
17. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zmówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
18. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W
przypadku poświadczenia „za zgodność z oryginałem” kopii dokumentów przez osobę(y) nie
wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wraz z ofertą złożyć
stosowne Pełnomocnictwo.
19. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
20. UWAGA! W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty
należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w
niniejszym postępowaniu.
21. Jeżeli Wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Uzupełniane
oświadczenia muszą zostać złożone w oryginale. Uzupełnianie dokumenty mogą zostać złożone w
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oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez podmioty,
których dotyczą. Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem muszą zostać dostarczone również
w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.
23. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
24. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
25. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się do bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
26. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio świadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.

JEST:
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego „jednolitym dokumentem”),
sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
Załącznik ten ma charakter czysto informacyjny, określający wymagany przez Zamawiającego zakres
oświadczenia do wypełnienia przez Wykonawcę.
Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.

UWAGA!
Wykonawca składa jednolity dokument, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej,
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej
usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny,
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 05 września 2016 roku o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1579 ze zm.).
Wykonawca składa jednolity dokument na stronie platformazakupowa.pl/um_leszno/aukcje . Strona ta jest
środkiem komunikacji elektronicznej Zamawiającego, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę w
niniejszym postępowaniu.
Złożenie JEDZ wraz z ofertą na piśmie lub nośniku danych (np. CD, pendrive) lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej jest niedopuszczalne.
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Zalecane jest korzystać z Elektronicznego
Narzędzia Do Wypełniania JEDZ/ESPD (serwis eESPD) lub innych dostępnych narzędzi lub
oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.
Elektroniczne Narzędzie Do Wypełnienia JEDZ/ESPD udostępnione zostało przez Komisję Europejską pod
adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl (bezpośredni dostęp do polskiej
wersji językowej serwisu).
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Wykonawca składa
w następujący sposób:
a)

jednolity

dokument

na

stronie

platformazakupowa.pl/um_leszno/aukcje

Wykonawca, będąc na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.leszno.pl/przetarg/3995/mzd271-06-2018 przechodzi na stronę platformazakupowa.pl/um_leszno/aukcje i wybiera
przedmiotowe postępowanie w zakładce „POSTĘPOWANIA – POSTĘPOWANIA
AKTUALNE”.

b) Po kliknięciu tytułu postępowania nastąpi przekierowanie na platformę zakupową, gdzie należy
złożyć JEDZ, postępując według poniższych kroków:
1) Wykonawca zapoznaje się z zapisami zamieszczonymi na platformie zakupowej i pobiera plik
JEDZ załączony przez Zamawiającego w formacie XML.
2) Po pobraniu pliku JEDZ w formacie XML ze strony platformy zakupowej Wykonawca
wykorzystuje do wypełnienia jednolitego dokumentu ELEKTRONICZNE NARZĘDZIE DO
WYPEŁNIANIA JEDZ/ESPD (serwis eESPD), udostępnione przez Komisję Europejską pod
adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl (bezpośredni dostęp do
polskiej wersji językowej serwisu).
Na wskazanej stronie Komisji Europejskiej Wykonawca, po zaznaczeniu pola „Jestem
wykonawcą”, wgrywa plik JEDZ w formacie XML, pobrany ze strony platformy zakupowej,
wybierając opcję „zaimportowania JEDZ/ESPD”.
Następnie Wykonawca wybiera państwo, w którym znajduje się jego siedziba.
Po wybraniu opcji „dalej” pojawi się przygotowany wcześniej przez Zamawiającego formularz
JEDZ do wypełnienia przez Wykonawcę, zawierający tylko pola wskazane przez Zamawiającego.
W formularzu znajdą się dane o Zamawiającym i postępowaniu. Wykonawca dodaje dane o
Wykonawcy i odpowiada tylko na te pytania, które wcześniej zaznaczył wcześniej Zamawiający do
wypełnienia.
Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po
zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej Wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także
opisania ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia.
Na koniec Wykonawca po wybraniu opcji „Eksportuj” zapisuje wypełniony plik JEDZ w
formacie XML oraz .pdf.
Wygenerowany w serwisie eESPD plik JEDZ w formacie XML oraz .pdf powinien zostać zapisany
przez Wykonawcę na dysku lokalnym lub innym nośniku danych, ponieważ pliki nie są
przechowywane w serwisie eESPD.
UWAGA:
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z możliwości samodzielnego utworzenia nowego
formularza JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie
stosownym do wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.
3) Pobrany plik JEDZ w formacie .pdf Wykonawca dołącza w wyznaczonym przez Zamawiającego
miejscu na platformie zakupowej poprzez naciśnięcie spinacza i wybranie pliku z komputera.
4) Po upewnieniu się, że plik został poprawnie dołączony, Wykonawca uzupełnia wymagane (żółte)
pola na platformie zakupowej. Zaznacza, że zapoznał się z warunkami postępowania i regulaminem
platformy i naciska przycisk „Złóż ofertę”.
5) Spowoduje to przekierowanie do następnego etapu, gdzie Wykonawca podpisuje plik JEDZ
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym celu Wykonawca naciska przycisk „Pobierz
plik z ofertą”. Pobrany plik Wykonawca musi podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6) Podpisany plik JEDZ Wykonawca importuje do platformy w wyznaczonym miejscu jako załącznik,
klikając przycisk „Wgraj podpisany plik”. System wskaże, czy plik został poprawnie podpisany w
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niezmienionej formie.
7) Aby zakończyć składanie JEDZ, Wykonawca klika na pomarańczowy przycisk „Złóż ofertę”.
JEDZ Wykonawcy zostanie zaszyfrowany i w bezpieczny sposób przesłany do Zamawiającego.
8) Na adres mailowy podany wcześniej przez Wykonawcę zostanie wysłane potwierdzenie złożenia
JEDZ.

UWAGA!
Link do INSTRUKCJI WIDEO wypełniania JEDZ w serwisie eESPD dla Wykonawców:
https://www.youtube.com/watch?v=U0aj99Cd5cA
Wypełniając jednolity dokument, należy kierować się wskazówkami zawartymi w Instrukcji
wypełniania jednolitego dokumentu, która stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ oraz
obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.
j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Link do INSTRUKCJI PDF składania JEDZ na platformie zakupowej dla Wykonawców:
https://drive.google.com/file/d/1rlA6iJRIJ7xs3FeLUsJvoFQSuidOx2C9/view.
Niezależnie Wykonawca może skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02,

cwk@platformazakupowa.pl.
3. Wykonawca winien wypełnić w jednolitym dokumencie informacje wymagane w:
a) Części II formularza– Informacje dotyczące Wykonawcy – Sekcja A, B, C i D.
b) Części III formularza– Podstawy wykluczenia – Sekcja A, B, C, D, w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego.
c) Części IV formularza – Kryteria kwalifikacji – Sekcja B pkt 5) i pkt 6) , Sekcja C pkt 1b), 6) i pkt
9).
d) Części VI formularza – Oświadczenia końcowe.

UWAGA!
W Części IV: Kryteria kwalifikacji Sekcji B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa w pkt 5) - należy
wypełnić informacje dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
ubezpieczenia określoną przez Zamawiającego, adekwatnie do wymogów określonych w tym
zakresie przez Zamawiającego w opisie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w
Rozdziale 4 pkt 6.2.lit b) niniejszej SIWZ.
W Części IV: Kryteria kwalifikacji Sekcji B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa w pkt 6) - należy
wypełnić informacje dotyczące dysponowania kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w
wysokości wskazanej przez Zamawiającego, adekwatnie do wymogów określonych w tym
zakresie przez Zamawiającego w opisie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w
Rozdziale 4 pkt 6.2. lit a) niniejszej SIWZ.
W Części IV: Kryteria kwalifikacji Sekcji C: Zdolność techniczna i zawodowa w pkt 1b) - należy
wypełnić informacje dotyczące posiadanego doświadczenia zawodowego dotyczącego dostawy
wraz z montażem opraw oświetleniowych typu LED, adekwatnie do wymogów określonych w tym
zakresie przez Zamawiającego w opisie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w
Rozdziale 4 pkt. 6.3. lit a) niniejszej SIWZ.
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W Części IV: Kryteria kwalifikacji Sekcji C: Zdolność techniczna i zawodowa w pkt 6) - należy
wypełnić informacje dotyczące dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, adekwatnie do wymogów określonych w tym zakresie przez
Zamawiającego w opisie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt.
6.3. lit c) niniejszej SIWZ.
W Części IV: Kryteria kwalifikacji Sekcji C: Zdolność techniczna i zawodowa w pkt 9) - należy
wypełnić informacje dotyczące dysponowania potencjałem technicznym, adekwatnie do
wymogów określonych w tym zakresie przez Zamawiającego w opisie warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt. 6.3. lit b) niniejszej SIWZ.
Zamawiający zastrzega, iż „Oświadczenia końcowe” zawarte w Części VI formularza JEDZ mają
istotne znaczenie dla oceny Wykonawcy. Stanowią one niejako podsumowanie całej treści
złożonego przez Wykonawcę formularza jednolitego dokumentu i złożonych w nim oświadczeń.
Dodatkowo złożenie tych końcowych oświadczeń ma znaczenie z punktu widzenia
odpowiedzialności podmiotów je składających za treść szczegółowych oświadczeń zawartych w
formularzu jednolitego dokumentu. Jednocześnie oświadczenia końcowe zwracają uwagę na
konieczność korzystania przez Zamawiającego, we wskazanych przez Wykonawcę sytuacjach, z
bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych oraz dotyczą wyrażenia zgody przez Wykonawcę na
możliwość korzystania przez Zamawiającego z informacji zawartych w formularzu jednolitego
dokumentu. Dokument JEDZ łącznie z oświadczeniami zawartymi w treści formularza powinien
być podpisany odpowiednio przez tego kogo dotyczy składany formularz JEDZ, tj. Wykonawcę,
podmiot trzeci, podwykonawcę. Dla skutecznego złożenia oświadczenia formularz JEDZ muszą
podpisać właściwe, umocowane osoby, tj. uprawnione do reprezentacji albo upoważnione na
podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. W przypadku formularza JEDZ składanego
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie formularz powinien podpisać każdy
z Wykonawców, który składa dany formularz JEDZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, składa także dla każdego z tych podmiotów odrębny formularz
jednolitego dokumentu, zawierający informacje wymagane w Części II: „Informacje dotyczące
Wykonawcy” Sekcja A i B i w Części III: „Podstawy wykluczenia” Sekcja A, B, C, D w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego i w zależności od udostępnianych zasobów informacje wymagane
w Części IV: „Kryteria kwalifikacji” oraz w Części VI: „Oświadczenia końcowe”, należycie
wypełniony i podpisany przez te podmioty.
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także
dla każdego z tych podwykonawców odrębny formularz jednolitego dokumentu, zawierający
informacje wymagane w Części II: „Informacje dotyczące Wykonawcy” Sekcja A i B oraz w Części
III: „Podstawy wykluczenia” Sekcja A, B, C, D w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz w
Części VI: „Oświadczenia końcowe”, należycie wypełniony i podpisany przez tych podwykonawców.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zmówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie składa odrębny formularz jednolitego dokumentu,
zawierający informacje wymagane w Części II: „Informacje dotyczące Wykonawcy” Sekcja A, B, C i
D, Części III: „Podstawy wykluczenia” Sekcja A, B, C i D w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego, Części IV: „Kryteria kwalifikacji” oraz Części VI: „Oświadczenia końcowe”.
Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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UWAGA:
Podmioty trzecie udostępniające swój potencjał, podwykonawcy oraz Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6 niniejszego Rozdziału SIWZ, składają
formularz jednolitego dokumentu (JEDZ) pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej,
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis
elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 05 września 2016
roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1579 ze zm.) w
sposób analogiczny jak Wykonawca, określony w pkt. 2 niniejszego Rozdziału SIWZ, na stronie
platformazakupowa.pl/um_leszno/aukcje, wykorzystując do wypełnienia jednolitego dokumentu
ELEKTRONICZNE NARZĘDZIE DO WYPEŁNIANIA JEDZ/ESPD (serwis eESPD),
udostępnione przez Komisję Europejską pod adresem https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=pl (bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu).
7. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte
w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570).
9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w paragrafie 2 (tj. dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 2.1. i 2.2. niniejszej SIWZ),w paragrafie 5 (tj.
dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
z udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 2.3. niniejszej SIWZ) i paragrafie 7
Rozporządzenia Ministra Rozwoju (tj. dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w
Rozdziale 6 pkt 5.1. - 5.5. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w paragrafie 2 (tj. dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 2.1. i 2.2. niniejszej SIWZ), w paragrafie 5 (tj.
dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy
z udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 2.3. niniejszej SIWZ ) i paragrafie 7 (tj.
dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5.1. - 5.5. SIWZ)
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.
11. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym dokumencie zamówienia, o
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którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający
wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, Zamawiający może odstąpić od żądania tych
dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie
informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach
lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym
dokumencie zamówienia.
12. W przypadku, o którym mowa w pkt 9 niniejszego Rozdziału SIWZ Zamawiający może żądać od
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
13. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w
oryginale.
14. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, inne niż
oświadczenia, o których mowa w pkt 13 niniejszego Rozdziału SIWZ, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
15. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zmówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
16. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku poświadczenia „za zgodność z oryginałem” kopii dokumentów przez osobę(y) nie
wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wraz z ofertą złożyć
stosowne Pełnomocnictwo.
17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
18. UWAGA! W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty
należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w
niniejszym postępowaniu.
19. Jeżeli Wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Uzupełniane oświadczenia muszą zostać złożone w oryginale. Uzupełnianie dokumenty mogą
zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” odpowiednio
przez podmioty, których dotyczą. Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem muszą zostać
dostarczone również w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego.
UWAGA:
Formularz jednolitego dokumentu (JEDZ), składany na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy
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Pzp, należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
przy
użyciu
środka
komunikacji
elektronicznej
na
stronie
platformazakupowa.pl/um_leszno/aukcje w następujący sposób:
- Wykonawca w celu uzupełnienia dokumentu JEDZ, wykorzystuje wcześniej wygenerowany
przez siebie z serwisu eESPD plik JEDZ w formacie XML lub też plik JEDZ w formacie XML
zamieszczony przez Zamawiającego na platformie zakupowej.
- Wykonawca wykorzystuje do uzupełnienia jednolitego dokumentu ELEKTRONICZNE
NARZĘDZIE DO WYPEŁNIANIA JEDZ/ESPD (serwis eESPD), udostępnione przez Komisję
Europejską
pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
(bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu).
- następnie Wykonawca pobiera wypełniony w serwisie eESPD plik JEDZ w formacie XML oraz
.pdf.
- Wykonawca pobrany plik JEDZ w formacie .pdf podpisuje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
-

podpisany plik JEDZ w formacie .pdf Wykonawca
platformazakupowa.pl/um_leszno/aukcje w następujący sposób:

składa

na

stronie

 Wykonawca klika tytuł postępowania, następuje przekierowanie na platformę zakupową,
 Wykonawca klika przycisk „Pytania do Specyfikacji” i załącza
kwalifikowanym podpisem elektronicznym plik JEDZ w formacie .pdf.

podpisany

20. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
21. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
22. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się do bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
23. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio świadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Zmodyfikowana SIWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: http://bip.leszno.pl/przetarg/3995/mzd-271-06-2018

2) W Rozdziale 7 pkt 8 SIWZ:
BYŁO:
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, kierując wniosek na adres: Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i
Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64–100 Leszno. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań
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drogą elektroniczną (na adres wskazany w pkt. 3 niniejszego Rozdziału SIWZ) w formie edytowalnej,
gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

JEST:
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, kierując wniosek na adres: Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i
Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64–100 Leszno. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań
drogą elektroniczną (na adres wskazany w pkt. 3 niniejszego Rozdziału SIWZ) w formie edytowalnej,
gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
UWAGA:
Wykonawca w niniejszym postępowaniu nie składa zapytań do treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia poprzez platformę przetargową, tylko w sposób podany w pkt. 8
powyżej.

Zmodyfikowana SIWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: http://bip.leszno.pl/przetarg/3995/mzd-271-06-2018
3) W Rozdziale 7 pkt 18 SIWZ:
BYŁO:
18. UWAGA!
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelka
korespondencja składana w trakcie postępowania między Zamawiającym a
Wykonawcami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w
języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
JEST:
18. UWAGA!
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelka
korespondencja składana w trakcie postępowania między Zamawiającym a
Wykonawcami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w
języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
UWAGA:
W związku z tym, iż wypełniając oświadczenie JEDZ w serwisie eESPD część zapisów jest
w języku angielskim, Zamawiający dopuszcza w części I formularza JEDZ język angielski.
Zmodyfikowana SIWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: http://bip.leszno.pl/przetarg/3995/mzd-271-06-2018

4) W Rozdziale 10 pkt 1 SIWZ:
BYŁO:
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
składania oferty w postaci elektronicznej. Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli
niezbędne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść złożonego
oświadczenia woli. Oferta złożona bez zachowania formy pisemnej jest nieważna, nie wywołuje
skutków prawnych i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.
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JEST:
1.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
składania oferty w postaci elektronicznej. Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli
niezbędne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść złożonego
oświadczenia woli. Oferta złożona bez zachowania formy pisemnej jest nieważna, nie wywołuje
skutków prawnych i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.
Jednolity dokument Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej,
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej na stronie platformazakupowa.pl/um_leszno/aukcje, w sposób określony w
Rozdziale 5 pkt 2 niniejszej SIWZ.

Zmodyfikowana SIWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: http://bip.leszno.pl/przetarg/3995/mzd-271-06-2018

5) W Rozdziale 10 pkt 13 lit c) SIWZ
BYŁO:
c) jednolity europejski dokument zmówienia (JEDZ), o którym mowa w Rozdziale 5
niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2 do SIWZ).

JEST:
c)

jednolity europejski dokument zmówienia (JEDZ), złożony zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w Rozdziale 5 oraz Rozdziale 17 pkt 1 niniejszej SIWZ.

Zmodyfikowana SIWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: http://bip.leszno.pl/przetarg/3995/mzd-271-06-2018

6) W Rozdziale 17 SIWZ:
BYŁO:
1.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (Cześć II: „Informacje
dotyczące wykonawcy” Sekcja D: „Informacje dotyczące Podwykonawców, na których zdolności
Wykonawca nie polega” oraz Część IV: „Kryteria kwalifikacji” Sekcja C: „Zdolność techniczna i
zawodowa” pkt 10) formularza jednolitego dokumentu).
Uwaga:
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić informacje dotyczące zamiaru realizowania zamówienia z udziałem
Podwykonawców również w formularzu ofertowym w punkcie III (Oświadczenia) ppkt 10, stanowiącym
Załącznik nr 1 do SIWZ.

2.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także dla każdego z tych
Podwykonawców odrębny formularz jednolitego dokumentu, zawierający informacje wymagane w Części
II: „Informacje dotyczące Wykonawcy” Sekcja A i B, w Części III: „Podstawy wykluczenia” Sekcja A, B,
C, D w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz w Części VI: „Oświadczenia końcowe”, należycie
wypełniony i podpisany przez tych Podwykonawców.
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3.

Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca przedstawia w odniesieniu do takiego Podwykonawcy odrębny formularz jednolitego
dokumentu, zawierający informacje wymagane w Części II: „Informacje dotyczące Wykonawcy” Sekcja A i
B, w Części III: „Podstawy wykluczenia” Sekcja A, B, C, D w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
oraz w Części VI: „Oświadczenia końcowe”, należycie wypełniony i podpisany przez tego Podwykonawcę.

4.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia Podwykonawcy.

5.

Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.

6.

Szczegółowe zapisy dotyczące sposobu zawierania umów z Podwykonawcami oraz zasady ponoszenia
odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane przez Podwykonawcę zostały uregulowane
we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

JEST:
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (Cześć II: „Informacje dotyczące
wykonawcy” Sekcja D: „Informacje dotyczące Podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie
polega” oraz Część IV: „Kryteria kwalifikacji” Sekcja C: „Zdolność techniczna i zawodowa” pkt 10)
formularza jednolitego dokumentu).

Uwaga:
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić informacje dotyczące zamiaru realizowania zamówienia z udziałem
Podwykonawców również w formularzu ofertowym w punkcie III (Oświadczenia) ppkt 10, stanowiącym
Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także dla każdego z tych
Podwykonawców odrębny formularz jednolitego dokumentu, zawierający informacje wymagane w Części II:
„Informacje dotyczące Wykonawcy” Sekcja A i B, w Części III: „Podstawy wykluczenia” Sekcja A, B, C, D
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz w Części VI: „Oświadczenia końcowe”, należycie
wypełniony i podpisany przez tych Podwykonawców.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. Szczegółowe zapisy dotyczące sposobu zawierania umów z Podwykonawcami oraz zasady ponoszenia
odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane przez Podwykonawcę zostały uregulowane
we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

Zmodyfikowana SIWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: http://bip.leszno.pl/przetarg/3995/mzd-271-06-2018

7) W Rozdziale 19 SIWZ (Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia):
BYŁO:
Załącznik nr 2: Jednolity dokument w formacie .DOC - wersja edytowalna (składa każdy Wykonawca wraz z
Ofertą)
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JEST:
Załącznik nr 2: Jednolity dokument w formacie .pdf określający wymagany przez Zamawiającego zakres
oświadczenia, do wypełnienia przez Wykonawcę.

Załącznik nr 2 do SIWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: http://bip.leszno.pl/przetarg/3995/mzd-271-06-2018

8) W Rozdziale 19 SIWZ (Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia):
Dodano nowy Załącznik nr 3 do SIWZ- Instrukcja wypełniania Jednolitego Dokumentu.
Załącznik nr 3 do SIWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: http://bip.leszno.pl/przetarg/3995/mzd-271-06-2018
9) W § 9 wzoru umowy usunięto ust. 4 i 5:
BYŁO:
1. Wykonawca, a także zgłoszony przez niego Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi objęte zakresem niniejszej Umowy, jest obowiązany do
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu zmiany tej umowy, przy czym Podwykonawca
jest obowiązany dodatkowo dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie takiej umowy o podwykonawstwo.
Obowiązek przedłożenia projektu umowy nie dotyczy umów o podwykonawstwo mających za przedmiot
usługi o wartości niższej niż 10 000,00 zł brutto.
2. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne
z wymogami SIWZ, a z projektów tych musi wynikać w szczególności, iż:
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: usług, które ściśle
odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą,
b) terminy realizacji,
c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy usługi,
d) sposobów rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy,
e) Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów,
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.
3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę
zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedstawia w odniesieniu do takiego
Podwykonawcy odrębny formularz jednolitego dokumentu, zawierający informacje wymagane w Części II:
„Informacje dotyczące Wykonawcy” Sekcja A i B, w Części III: „Podstawy wykluczenia” Sekcja A, B, C, D
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz w Części VI: „Oświadczenia końcowe”, należycie
wypełniony i podpisany przez tego Podwykonawcę.
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia Podwykonawcy.
6. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać
sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
7. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami, za zakres wykonywany w
podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.
8. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy podwykonawczej wyraża zgodę na jej
zawarcie lub zgłasza uzasadniony sprzeciw. Zamawiający zgłasza sprzeciw, w przypadku, gdy:
15

nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,
termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 lit. c) niniejszego
paragrafu,
c)
nie spełnia wymagań określonych w ust. 2 i 3 powyżej.
9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, a także projektu jej zmiany w terminie, o którym mowa w
ust. 8 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez
Zamawiającego.
10. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za zgodność z
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi i jej zmiany w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
11. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi
i jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o których mowa
w ust. 8 powyżej.
12. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi i jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 11
powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany przez Zamawiającego.
13. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez podmiot do tej zapłaty
zobowiązany. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje
wyłącznie należne wynagrodzenie (należność główna), bez odsetek.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia w formie
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7
dni od doręczenia wezwania. Niezgłoszenie uwag w zakreślonym terminie będzie uważane za brak
zastrzeżeń Wykonawcy co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy w
zakresie, w jakim podmioty te domagają się tej zapłaty.
15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, co do zasadności bezpośredniej zapłaty z umowy
podwykonawczej, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiający uzna za niewiarygodne.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa powyżej, Zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową, wobec Zamawiającego i osób trzecich, za
szkody wynikające z działania lub zaniechania Podwykonawców, w takim samym stopniu jak za działania
własne.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, w przypadku
wykonywania powierzonych prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez Podwykonawców, co do
których Wykonawca nie uzyskał zgody Zamawiającego na zawarcie umowy. W przypadku odstąpienia
Zamawiającego od niniejszej Umowy zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy niniejszej umowy.
19. Zapisy niniejszej umowy, dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych
Podwykonawców.
a)
b)

JEST:
1.Wykonawca, a także zgłoszony przez niego Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są usługi objęte zakresem niniejszej Umowy, jest obowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu zmiany tej umowy, przy czym Podwykonawca jest
obowiązany dodatkowo dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie takiej umowy o podwykonawstwo.
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Obowiązek przedłożenia projektu umowy nie dotyczy umów o podwykonawstwo mających za przedmiot
usługi o wartości niższej niż 10 000,00 zł brutto.
2. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne
z wymogami SIWZ, a z projektów tych musi wynikać w szczególności, iż:
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: usług, które
ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą,
b) terminy realizacji,
c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy usługi,
d) sposobów rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy,
e) Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie
dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.
3.Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę
zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy.
4.Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać
sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami, za zakres wykonywany w
podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.
6.Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy podwykonawczej wyraża zgodę na jej
zawarcie lub zgłasza uzasadniony sprzeciw. Zamawiający zgłasza sprzeciw, w przypadku, gdy:
a)
nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,
b)
termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 lit. c) niniejszego
paragrafu,
c)
nie spełnia wymagań określonych w ust. 2 i 3 powyżej.
7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, a także projektu jej zmiany w terminie, o którym mowa w
ust. 6 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez
Zamawiającego.
8.Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za zgodność z
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi i jej zmiany w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
9.Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi i
jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w
ust. 6 powyżej.
10.Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi i jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 9 powyżej,
będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany przez Zamawiającego.
11.Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez podmiot do tej zapłaty
zobowiązany. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje
wyłącznie należne wynagrodzenie (należność główna), bez odsetek.
12.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia w formie
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7
dni od doręczenia wezwania. Niezgłoszenie uwag w zakreślonym terminie będzie uważane za brak
zastrzeżeń Wykonawcy co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy w
zakresie, w jakim podmioty te domagają się tej zapłaty.
13.W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, co do zasadności bezpośredniej zapłaty z umowy
podwykonawczej, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty, albo
17

złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiający uzna za
niewiarygodne.
14.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa powyżej, Zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
15.Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową, wobec Zamawiającego i osób trzecich, za
szkody wynikające z działania lub zaniechania Podwykonawców, w takim samym stopniu jak za działania
własne.
16.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, w przypadku
wykonywania powierzonych prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez Podwykonawców, co do
których Wykonawca nie uzyskał zgody Zamawiającego na zawarcie umowy. W przypadku odstąpienia
Zamawiającego od niniejszej Umowy zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy niniejszej umowy.
17.Zapisy niniejszej umowy, dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych
Podwykonawców.
2)

Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SIWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem: http://bip.leszno.pl/przetarg/3995/mzd-271-06-2018
10) W § 10 wzoru umowy usunięto ust. 5:
BYŁO:
1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na którego
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Podmiot Udostępniający Zasoby tj. ..................... będzie uczestniczył w
wykonaniu zamówienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: ............................................................
3. Umowa z Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej Umowy.
4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego Podwykonawcy zastosowanie znajdują zapisy, o których
mowa w § 9 ust. 4 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
6. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek
łączący Wykonawcę z tym Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnionych Wykonawcy
zasobów, może żądać dokumentów dotyczących, w szczególności:
 zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów;
 sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia;
 zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia;
 czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.

JEST:
1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na którego
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Podmiot Udostępniający Zasoby tj. ..................... będzie uczestniczył w
wykonaniu zamówienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: ............................................................
3. Umowa z Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej Umowy.
4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek
łączący Wykonawcę z tym Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnionych Wykonawcy
zasobów, może żądać dokumentów dotyczących, w szczególności:
 zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów;
 sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia;
 zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia;
 czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.

Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SIWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem: http://bip.leszno.pl/przetarg/3995/mzd-271-06-2018

II. Jednocześnie Zamawiający, działając zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, iż w wyniku dokonanej
modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedłuża termin składania ofert
do dnia 08 czerwca 2018 roku.
Termin składania ofert: do dnia 08 czerwca 2018 roku do godz. 09:00.
Termin otwarcia ofert: dnia 08 czerwca 2018 roku o godz. 09:30.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Opracowała Komisja Przetargowa
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