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Wykonawcy ubiegający się o 
udzielenie zamówienia 

 
Zmiana treści SIWZ  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

dokumentacji dla projektu Budowa zintegrowanej platformy teleinformatycznej wielkopolskiej Policji dla 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1. Wsparcie instytucjonalno-
kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne) 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, że 
Zamawiający dokonał następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 
1) w rozdziale IV SIWZ pkt 3 zd. 1 otrzymuje brzmienie:  

Wykonawca zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie o treści określonej w 
rozdziale V pkt. 1 ppkt. 5 lit. a SIWZ lub inne dokumenty o treści określonej w rozdziale V pkt. 1 ppkt. 5 lit.  b 
SIWZ. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie art. 26 ust 2b ustawy, odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

2) w rozdziale V SIWZ po zdaniu W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu będzie polegał na zasobach innych podmiotów, a te podmioty będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, Wykonawca musi dostarczyć wraz z ofertą dokumenty określone powyżej w ppkt. 1-6, 
dotyczące tego podmiotu. wprowadza się zdanie 2 o brzmieniu: 
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy 
Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. 

3) w rozdziale VII SIWZ pkt 5 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub 
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 
jako najkorzystniejsze. 

4) załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, otrzymuje brzmienie określone w 
załączniku do niniejszej zmiany  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. 
Egz. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 
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