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ZMIANA Nr 2 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) 
Z DNIA 30.07.2012 r. 

 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
NA ROBOTY BUDOWLANE 

 
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy 

 
Zadanie Nr VII - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja 

deszczowa - zadanie 2b, I etap - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej  
i sanitarnej oraz budowa zespołu urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych. 

 
 

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.:  
„Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”.  

Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08  
 
 

Zamówienie współfinansowane przez  
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 
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Zamawiający informuje, że z dniem 21 lipca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która art. 21 znowelizowała ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dalej 
(ustawa Pzp),  w zakresie poszerzenia katalogu przesłanek z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, skutkujących 
wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, cytuję 
znowelizowany art. 24 ust. 1 pkt. 10) i 11) ustawy Pzp: 
 
Art. 24. ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 
pkt. 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 
 
pkt. 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ 
w następującym zakresie: 
 
1. Zmiana Nr 1 SIWZ – Zmianie ulega pkt. 10.4.5) Części I SIWZ - Informacja dla Wykonawców, 

dalej (IDW) w zakresie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego. 
 
Jest w SIWZ w pkt. 10.4.5) IDW: 
 
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 
żąda złożenia następujących dokumentów w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu 
reprezentacji: 

 
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 4 - 8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

 
Powinno być w SIWZ w pkt. 10.4.5) IDW: 
 
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 
żąda złożenia następujących dokumentów w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu 
reprezentacji: 

 
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 4)-8) oraz pkt. 10) i 11) ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą 
być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 
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2. Zmiana Nr 2 SIWZ – Zmianie ulega termin składania ofert określony w pkt. 19.1 IDW. 
 

Jest w SIWZ w pkt. 19.1 IDW: 
 
1. Ofertę należy złożyć w punkcie kontaktowym Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 
Głuchołazy, Polska w sekretariacie na I piętrze w terminie: 
 

do dnia 10.08.2012 r. do godziny 11:00 
 

Powinno być w SIWZ w pkt. 19.1 IDW: 
 
1. Ofertę należy złożyć w punkcie kontaktowym Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 
Głuchołazy, Polska w sekretariacie na I piętrze w terminie: 
 

do dnia 21.08.2012 r. do godziny 11:00 
 
 
3. Zmiana Nr 3 SIWZ – Zmianie ulega termin otwarcia ofert określony w pkt. 21.1. IDW. 
 

Jest w SIWZ w pkt. 21.1 IDW: 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w punkcie kontaktowym Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 
Głuchołazy, Polska w Sali konferencyjnej, pokój nr 1 na parterze 

 
w dniu  10.08.2012 r. o godzinie 11:15 

 
 
Powinno być w SIWZ w pkt. 21.1 IDW: 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w punkcie kontaktowym Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 
Głuchołazy, Polska w Sali konferencyjnej, pokój nr 1 na parterze 

 
w dniu  21.08.2012 r. o godzinie 11:15 

 
 
Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 2) ustawy Pzp, stosownie do zmian wprowadzonych w 
SIWZ, Zamawiający dokona sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 

 
Kierownik Zamawiającego 

 
Dariusz Wór-Grech 

 

 

 

 

 

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.07.2012 r. 


