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Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.  zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje o dokonaniu 
następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę monochromatycznego urządzenia drukującego 
wraz z zapewnieniem obsługi serwisowej”:  

 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polega na wprowadzeniu 
następującej zmiany:  
 
Istniejący zapis w pkt. 12.3 SIWZ: 

Dokumenty wykonawcy zagranicznego. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych 
w ust. 12.2 SIWZ składa: 

Pkt. Wymagane oświadczenia lub dokument Forma dokumentu 

1) Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 
12.2 przedkłada dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 
likwidacji, a ni nie ogłoszono upadłości – wystawione 
nie wcześniej nić 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

Oryginał lub kopia 
poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez 
wykonawcę 

 
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 12.3, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
dla kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym w terminach określonych 
odpowiednio w ust. 12.3. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
może się zwrócić do właściwego organu odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

 

Zastępuje się zapisem o następującym brzmieniu:  
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Dokumenty wykonawcy zagranicznego. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych 
w ust. 12.2 SIWZ składa: 

Pkt. Wymagane oświadczenia lub dokument Forma dokumentu 

1) Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 
12.2 przedkłada dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 
likwidacji, a ni nie ogłoszono upadłości – wystawione 
nie wcześniej nić 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

Oryginał lub kopia 
poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez 
wykonawcę 

2) Dokument potwierdzający, że nie zalega z 
uiszczaniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że 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 wniosków o 
dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

Oryginał lub kopia 
poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez 
wykonawcę 

 
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 12.3, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
dla kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym w terminach określonych 
odpowiednio w ust. 12.3. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
może się zwrócić do właściwego organu odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
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