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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach, Krajowy numer identyfikacyjny 001254369, ul.

Rybczewice Drugie  119A, 21-065   Rybczewice, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815854005,

785833054, e-mail m.kucharski@rybczewice.pl, faks 815854005. 

Adres strony internetowej (url): http://www.bip.rybczewice.pl/index.php?id=144 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: 1.1) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,

którzy spełniają następujące warunki: 5.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej

działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 5.1.2.

Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 5.1.3. Dysponują odpowiednim

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 5.1.4. Znajdują się w sytuacji

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie opisał tego warunku.

5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nim stosunków. 5.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu

będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. 5.4.

Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy: 5.4.1. w zakresie

warunku określonego w pkt 5.1.1 wykażą: posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w

zakresie objętym zamówieniem, czyli obrót paliwami ciekłymi udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10

kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z póz. zm.). 5.5. W przypadku

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 5.5.1. warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie, 5.5.2. brak

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi zostać wskazany przez każdego z wykonawców. 5.6. Oferty

wykonawców, którzy wykażą spełnienie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i

  



oceny ofert. 5.7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia wymaganych warunków zostaną wykluczenie z

postępowania. 

W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Określenie warunków: posiadanie aktualnej koncesji

na prowadzenie działalności objętej zamówieniem, czyli obrót paliwami ciekłymi udzielonej na podstawie

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.), 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: 2.2) 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24

ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: 6.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 6.1.1. Oświadczenie wykonawcy o

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2) dotyczących: 6.1.1.1. posiadania

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania, 6.1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 6.1.1.3. dysponowania

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 6.1.1.4.

sytuacji ekonomicznej i finansowej. 6.2. Dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny

spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 6.2.1. Potwierdzenie

posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesja, zezwolenie lub licencja [Aktualna

koncesja na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, czyli obrót paliwami ciekłymi

udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.

220 z póz. zm)]. 6.3. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w

art. 24 ust. 1: 6.3.1. Oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 3 do

SIWZ). 6.3.2. 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. 6.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 6.3.2

składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

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

zamówienia albo składania ofert. 6.5. 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 6.4,

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
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zamieszkania - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.6.

Dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

6.6.1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 0, poz. 229 z późn. zm.) albo informacja, że

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 4 do SIWZ). 6.7. W przypadku

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie: 6.7.1. oświadczenie wymagane w pkt

6.1 oraz dokumenty wymagane w pkt 6.2 winny być złożone wspólnie przez wykonawców, 6.7.2.

dokumenty wymagane w pkt 6.3 – 6.6 winien złożyć każdy wykonawca. 6.8. Oświadczenie o spełnieniu

warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt 6.1 oraz dokumenty, o których mowa w pkt 6.5 oraz

6.6 winny być składane w formie oryginału. 6.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2-6.5. winny być

składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę -

poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci \za zgodność z oryginałem\. 6.10. W

przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

W ogłoszeniu powinno być: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w

postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25

ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 2.2) 

W ogłoszeniu jest: Kryteria: Cena 95, Termin płatności 5. 

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria: Cena 60, Termin płatności 40. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-06, godzina:11:00. 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-10-09, godzina:10:00. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.3) 

W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do 2017-11-03 

W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do 2017-11-07 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: 7) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawca, wraz z wypełnionym formularzem ofertowym

(załącznik nr 1 do SIWZ), podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli, składa: 1)w przypadku



wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt III.3)

ogłoszenia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 2) jeżeli prawo do

podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów, należy dołączyć

pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię, 3)w przypadku

zastrzeżenia informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca załączy do oferty wyjaśnienia

wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku nie załączenia wyjaśnień zastrzeżenie informacji jako

tajemnica przedsiębiorstwa nie będzie skuteczne, 4) wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia

na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2017 r. poz.

229). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór

oświadczenia stanowi załacznik nr 4 do SIWZ). 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 2.3) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1

ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak. 
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