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AG-I.272.1.11.2013                                                                                                         Kielce, 18 marca 2013 r. 

 
Informacja dla Wykonawców oraz zmiana treści SIWZ  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Zakup tonerów oraz środków eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (ksero, fax, drukarki)”,  
znak: AG-I.272.1.11.2013.      
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 
 
1. W rozdziale III ust. 13 SIWZ wykreśla się zapis: 

 
13. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów 

eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są 
przeznaczone.   

 
2. W § 1 ust. 4 załącznika nr 9 do SIWZ Projekcie umowy wykreśla się zapis: 
 
4. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów 

eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są 
przeznaczone.   
 

3. W rozdziale XI ust. 3 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
3. Zamówienie może być udzielone wyłącznie Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy:  
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie: 
- listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Pzp bądź informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.  

Uwaga: 
W przypadku przynależenia do grupy kapitałowej, Wykonawca musi dołączyć listę podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej. 

 
Jest: 
3. Zamówienie może być udzielone wyłącznie Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy:  
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie: 
- listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Pzp bądź informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.  

Uwaga: 
W przypadku przynależenia do grupy kapitałowej, Wykonawca musi dołączyć listę podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej. 
W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie (konsorcjum, Spółka Cywilna) są zobowiązani złożyć 

powyższy dokument sporządzony z osobna przez każdego członka konsorcjum lub wspólników spółki . 

 



4. W rozdziale XII ust. 5 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
5. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie (w ramach konsorcjum, spółki cywilnej) musi spełniać 

warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
Jest: 
5. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie (w ramach konsorcjum, spółki cywilnej) musi spełniać 

warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp. 

 
5. W rozdziale XIII ust. 4 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
4. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania przez Wykonawcę braku 

podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy 
Pzp: 
 - lista podmiotów  należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5    ustawy 
Pzp, bądź informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w Załączniku nr 
10 do SIWZ.  
Uwaga: 
W przypadku przynależenia do grupy kapitałowej, Wykonawca musi dołączyć listę podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej. 

 
Jest: 
4. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania przez Wykonawcę braku 

podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy 
Pzp: 

 - lista podmiotów  należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5    ustawy 
Pzp, bądź informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w Załączniku nr 
10 do SIWZ.  
Uwaga: 
W przypadku przynależenia do grupy kapitałowej, Wykonawca musi dołączyć listę podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej. 
W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie (konsorcjum, Spółka Cywilna) są zobowiązani złożyć 
powyższy dokument sporządzony z osobna przez każdego członka konsorcjum lub wspólników spółki . 
 
 
Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenie terminu składania  

i otwarcia ofert.  
 

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia  
o zmianie ogłoszenia w BZP, oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Kielcach. 

 
 


