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    Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Dot.:  przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów piśmienniczych/biurowych 
uczniów/uczennic z 18 radomskich gimnazjów  w ramach projektu „Krok w lepsze jutro – zajęcia 
dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich gimnazjów w latach 2011-2013”, 
ogłoszonego w dniu 17.08.2012r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie 
internetowej www.bip.radom.pl oraz opublikowanego w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich na stronie: http://ted.europa.eu, numer ogłoszenia: 2012/S 160-267146. 
 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), w związku z opinią Urzędu Zamówień 
Publicznych z dnia 07.08.2012r. w sprawie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych 
rozszerzającej katalog przesłanek skutkujących wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłanki dodane w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Pzp, 
dotyczące prawomocnego skazania za przestępstwa powierzania wykonywania pracy cudzoziemcowi 
przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnego dokumentu uprawniającego do 
pobytu, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w 
postępowania w następujący sposób: 

 
I. w pkt XI.2.5. SIWZ Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:  
 
Zapis w brzmieniu: 
„Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8, 10 
i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -  
w formie załącznika nr 6” 
 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
„Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert - w formie załącznika nr 6” 
 
 
II. w pkt XI.3. SIWZ Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:   
 
Zapis w brzmieniu: 
„W odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt XI.2.5. — składa zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Dokumenty, o których mowa w pkt a) i c) oraz w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt 
XI.2.5., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w pkt b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 
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sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 
wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.” 
 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
„W odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt XI.2.5. — składa zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
Dokumenty, o których mowa w pkt a) i c) oraz w odniesieniu do dokumentów, o których mowa 
w pkt XI.2.5., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt b), powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku 
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
miejsca zamieszkania tych osób.” 
 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

Mając na uwadze fakt, iż do upływu terminu składania ofert pozostało 34 dni, Zamawiający uznaje, iż 
powyższa zmiana nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofercie i w związku  
z powyższym nie ma konieczności przedłużenia terminu składania ofert. 
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