
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH  
 
 

Puławy, 15.04.2013 r. 

 
Wszyscy Wykonawcy 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu 

nieograniczonego Usługi w zakresie transportu drogowego, Nr sp. INS/NO-14/2013. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j.Dz.U.2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.), Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje następujących zmian:  
 

1. W rozdziale VIII SIWZ ust. 1 pkt. 1.1. wykreśla się zapis:  
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą koncesję zezwolenie lub licencję – zezwolenie lub 

licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunek o którym mowa, na postawie złożonych wraz z 

ofertą dokumentów: zezwolenia lub licencji; 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia/nie 

spełnia” na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

 
i zastępuje się go nowym zapisem w brzmieniu: 

„Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji. 

Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunek o którym mowa, na postawie złożonych wraz z 
ofertą dokumentów, w szczególności zezwolenia lub licencji; 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia/nie 
spełnia” na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą.” 

 
2. W Rozdziale VIII. SIWZ ust. 1 pkt. 1.2. wykreśla się zapis: 

Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunek o którym mowa, na postawie złożonego wraz z 

ofertą wykazu usług, druk do ewentualnego wykorzystania – załącznik nr 5 do SIWZ i dokumentów 
potwierdzających ich należyte wykonanie. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia/nie 
spełnia” na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

i zastępuje się go nowym zapisem w brzmieniu: 

„Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunek o którym mowa, na postawie złożonego wraz 
ofertą wykazu usług, druk do ewentualnego wykorzystania – załącznik nr 5 do SIWZ i dowodów 

potwierdzających ich należyte wykonanie. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia/nie 

spełnia” na podstawie dowodów złożonych wraz z ofertą.” 
 

3. W rozdziale IX SIWZ ust. 1 pkt. 1.3. wykreśla się zapis: 

wykaz wykonanych usług z załączeniem dokumentów (referencji, opinii), że usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie – do ewentualnego wykorzystania załącznik nr 5 do SIWZ;  

i zastępuje się go nowym zapisem w brzmieniu: 

„wykaz wykonanych usług z załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie – do ewentualnego wykorzystania załącznik nr 5 do SIWZ”  

 
 

 



 
4. Z rozdziału IX SIWZ ust. 2 wykreśla się punkt 2.3. i punkt 2.4. 

Punkt 2.4.  otrzymuje nowe brzmienie: 

„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, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.” 

 
5. Załącznik nr 5 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH USŁUG, otrzymuje nowe brzmienie: 

„wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie  ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (2 usługi o wartości 50 

000 zł brutto każda). 

Z uwagi na fakt, że ocenie będą podlegały 2 usługi – zaleca się, by Wykonawca 
wykorzystał poniżej przedstawioną tabelę Zamawiającego i złożył wyłącznie 2 dowody 

potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.” 
 

6. Usuwa się załącznik nr 4 do SIWZ. 
 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż załączona zmiana SIWZ stanowi jej integralną część i jest 
wiążąca dla stron postępowania. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian. 

Termin, godzina i miejsce składania ofert oraz termin, godzina i miejsce otwarcia ofert również 
pozostają bez zmian. Zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie przesłane do Urzędu Zamówień 

Publicznych. 
 

 


