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    Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów 
piśmienniczo/biurowych dla uczennic/uczniów 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. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przesyłamy odpowiedź jaka 
została udzielona w związku z przesłanymi przez wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna):  

 
PYTANIE:  Posiadamy aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp. Czy będzie ono potraktowane jako 
nieaktualne, w przypadku gdy wymagana jest informacja z Krajowego Rejestru 
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  4-8 ustawy Pzp? 

 
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający informuje, iż zgodnie z modyfikacją treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia z dnia 23.08.2012r. w zakresie pkt XI.2.5. SIWZ, Zamawiający  
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy żąda od Wykonawcy 
załączenia do oferty Aktualnej informacji 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 związku z powyższym 
złożenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie szerszym niż wymagany, 
tj. określony w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp spełni warunek określony 
przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem iż przedmiotowa informacja z KRK wystawiona 
została nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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