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BDG-WZPU.253.7.2018.3.ASz

MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowanie pn. „Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-
promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach 
projektu Kampania Kolejowe ABC” 

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 
pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój 
transportu kolejowego poza TEN-T.

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „p.z.p”, mając na względzie ujednolicenie postanowień 
w zakresie dokumentów wymaganych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz 
zgodność opisu przedmiotu zamówienia z obowiązującymi przepisami, zmienia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jak niżej.

1. W pkt. 7.2.2.8 SIWZ kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem.
2. Po pkt. 7.2.2.8 dodaje się nowy pkt 7.2.2.9 w brzmieniu jak niżej:

„7.2.2.9 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.”

3. Punkt 7.7. SIWZ otrzymuje brzmienie jak niżej:
„7.7 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,
7.7.1 zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.2.2 SIWZ, składa informację 
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
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pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 p.z.p. - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert;
7.7.2 zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.2.3 i 7.2.2.4 SIWZ, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.7.3 zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.2.1 SIWZ, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.”

4. Po pkt. 7.7 SIWZ dodaje się nowe pkt. 7.8 i 7.9 w brzmieniu jak niżej:
„7.8 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 7.7 SIWZ, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
7.9 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 7.2.2.2 SIWZ, składa dokument, 
o którym mowa w pkt. 7.7.1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 
oraz ust. 5 pkt 6 p.z.p - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się 
go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem 
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

5. W Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, dalej jako 
„OPZ”, Część 1 pkt 2 ppkt 6 otrzymuj brzmienie:
„6) dwa pasy odblaskowe wykonane ze srebrnej taśmy zgodnej z normą EN ISO 20471 
lub równoważną, o szerokości 4,5 cm (+/- 1,5 cm),”
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6. W OPZ Część 1 pkt 6 ppkt 7 otrzymuj brzmienie:
„7) taśma srebrna odblaskowa zgodna z normą EN ISO 20471 lub równoważną, 
o szerokości 4,5 cm (+/- 1 cm),”

Ujednolicone wersje SIWZ i Opisu przedmiotu zamowienia, obejmujące powyższe zmiany, 
zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której udostępniono dokumenty 
postępowania.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

PRZEMYSŁAW SKUBISZ
DYREKTOR BIURA 

ADMINISTRACYJNO-
INFORMATYCZNEGO

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
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