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Racibórz, dnia 31.05.2021 r. 

OR.VII.272.7.2021                                                                      

   

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 
Działając na podstawie art. 137 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 

r. poz. 2019 póź.zm,  dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr  OR.VII.272.6..2021 pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym 

odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic 

– wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych”. 

 

Postępowanie ogłoszone zostało w BZP pod nr 2021/BZP 00067924/01 z dnia 2021-

05-28 na stronie internetowej Zamawiającego 

https://bip.powiatraciborski.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach/252.html 

oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1844e5af-6b7b-4d7e-a7d9-52ac9aa97f18. 

Zakres zmian jest następujący:  

1. W SWZ zmienia się treść zapisu: 

 Jest:  

6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy p.z.p.; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., tj.:   

pkt 1 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 

terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa: 

1) w  pkt 7.4. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa 

powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, 

2) w 7.4. 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

Zmienia się na (winno być): 

6.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy p.z.p.; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., tj.:   

pkt 4 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 
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7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa: 

1) w  pkt 7.4. 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa 

powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem. 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. Jednocześnie informujemy, że zmienia się 

treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00067924/01 z dnia 2021-05-28  zmienia się: 

Jest:  

W pkt 5.6.2 

1) w  pkt 7.4. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa 

powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, 

2) w 7.4. 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o którym mowa w pkt 7.4. 2) zastępuje się je w całości lub części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.  

Zmienia się na (winno być): 

W pkt 5.6.2 

1) w  pkt 5.6.2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa 

powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o którym mowa w pkt 5.6. 2) zastępuje się je w całości lub części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.  

 

Zmieniono treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00069720/01 z dnia 2021-05-31. 

     

Z up. STAROSTY 

 Beata Bańczyk 

SEKRETARZ POWIATU 

 

 

Sporządziła: Mariola Wolnik, wew. 385 


