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Pełnomocnik Zamawiającego 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
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dotyczy: postępowanie prowadzone 
z dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową  
z formularzy dedykowanych dostępnych w formie
elektronicznych formularzy wytworzonych przez Wykonawcę

 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38  ust. 4 ustawy Pzp. dokonuje 
następujących zmian w SIWZ (zmiany zaznaczone wytłuszczoną czcion
 
 

I. W pkt VI.1 SIWZ: 
 
tekst: 

 

„VI.1 Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu opisane w ppkt

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy Pzp.” 

 
zastępuje się tekstem: 
 

„VI.1 Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się w

w postępowaniu opisane w ppkt VI. 2 przez Zamawiającego, oraz nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 

pkt 1 i 8 ustawy Pzp.” 

 
 

II. W pkt VII.1 SIWZ 
 
tekst: 
 

„1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru 

Projekt EpiBaza współfinansowany przez Unię Europejską
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Warszawa, dnia 

Pełnomocnik Zamawiającego –  
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 

Państwowy Zakład Higieny: 

Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. 

Wszyscy wykonawcy  

 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Digitalizacja ankiet 
z dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową  
z formularzy dedykowanych dostępnych w formie papierowej poprzez wprowadzenie do 
elektronicznych formularzy wytworzonych przez Wykonawcę”, znak sprawy: 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38  ust. 4 ustawy Pzp. dokonuje 
SIWZ (zmiany zaznaczone wytłuszczoną czcionką):

„VI.1 Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu opisane w ppkt VI. 2 przez Zamawiającego, oraz nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 

„VI.1 Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu opisane w ppkt VI. 2 przez Zamawiającego, oraz nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru 

jską 
POPC.02.03.01-00–0003/15-00 

Warszawa, dnia 12 lipca 2017 r. 

 

Digitalizacja ankiet 
z dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową  

papierowej poprzez wprowadzenie do 
”, znak sprawy: 1/2017 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38  ust. 4 ustawy Pzp. dokonuje 
ką): 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

VI. 2 przez Zamawiającego, oraz nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 

ykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu opisane w ppkt VI. 2 przez Zamawiającego, oraz nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru  
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(formularza) stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczący:

a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - każdego z nich) w zakresie brak

spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie 

odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy 

Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt VI.2. 

siwz). 

b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu 

(odpowiednio część II, część III w zakresie

określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV w zakresie 

odpowiednim do warunków określonych w pkt VI.2. siwz),

 
zastępuje się tekstem: 
 

„1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru 

(formularza) stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczący:

c) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - każdego z nich) w zakresie brak

spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie 

odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 

ustawy Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt 

VI.2. siwz). 

d) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu 

(odpowiednio część II, część III w zakr

określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 

odpowiednim do warunków określonych w pkt VI.2. siwz),” 

 
 

III. W pkt VII.2 SIWZ: 
 
tekst: 
 

„1) wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt VI. 2 ppkt 1 lit. 

a), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane są 

wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do siwz;
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(formularza) stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczący: 

wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie 

odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy 

Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt VI.2. 

podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu 

(odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek 

określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV w zakresie 

odpowiednim do warunków określonych w pkt VI.2. siwz),”  

„1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru 

(formularza) stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczący: 

wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie 

odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 

ustawy Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt 

podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu 

(odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek 

określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, część IV w zakresie 

odpowiednim do warunków określonych w pkt VI.2. siwz),”  

usług odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt VI. 2 ppkt 1 lit. 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane są 

wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do siwz;

jską 
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wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

u podstaw do wykluczenia oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie 

odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy 

Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt VI.2. 

podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu 

odpowiednim do przesłanek 

określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV w zakresie 

„1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru  

wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

u podstaw do wykluczenia oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie 

odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 

ustawy Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt 

podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu 

esie odpowiednim do przesłanek 

ustawy Pzp, część IV w zakresie 

usług odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt VI. 2 ppkt 1 lit. 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

w tym okresie, wraz z podaniem, 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane są 

wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do siwz; 
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Dowodami są referencje bądź inne dokumenty 

którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

wykonawcy;” 

 
zastępuje się tekstem: 
 

„1) wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt VI. 2 ppkt 1 lit. 

a), wykonanych lub wykonywanych

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

okresie, wraz z podaniem, przedmiotu,

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 

do siwz; 

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wy

którego usługi były wykonywane, 

ciągłych są wykonywane

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

wykonawcy; w przypadku usług okresowych lub ciągłych 

wykonywanych referencje bądź inne 

wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

terminem składania ofert

 
IV. Po pkt VII.2 pkt 10) dodaje si

 
„10a) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).”
 

V. Pkt VII.2 pkt 14) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie
 
„Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się 
spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana 
wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 
od 3 do 10a, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego.” 

 
VI. Pkt XII.2 pkt 4) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 
dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp,
podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 
pkt 1 i 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki 
rzetelności (o ile dotyczy); 
 

VII. Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór wykazu usług) otrzymuje następujące brzmienie:
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Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

jących opisowi warunku określonemu w pkt VI. 2 ppkt 1 lit. 

lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 

są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

przypadku usług okresowych lub ciągłych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

terminem składania ofert.” 

dodaje się pkt 10a) o brzmieniu: 

wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).” 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się 
spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, 
wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 

, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia 
podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 

ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór wykazu usług) otrzymuje następujące brzmienie:
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wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

jących opisowi warunku określonemu w pkt VI. 2 ppkt 1 lit. 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

at wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 

są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 

stawione przez podmiot, na rzecz 

a w przypadku świadczeń okresowych lub 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

przypadku usług okresowych lub ciągłych nadal 

dokumenty potwierdzające ich należyte 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

„Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się 
spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów 

za najkorzystniejszą, 
wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 

, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

na to, że mimo zaistnienia 
podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20  oraz ust 5 

są wystarczające do wykazania jego 

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór wykazu usług) otrzymuje następujące brzmienie: 
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..................................... 

(nazwa Wykonawcy) 

W okresie 3 lat przed terminem składania ofert (jeśli okres działalności jest krótszy 

tym okresie) wykonałem następujące usługi odpowiadające warunkowi udziału w 

postępowaniu: 

Lp Rodzaj usług 

 

  

  

  

  

Do wykazu dołączam dowody, że usługi zostały wykonane 

należycie. 

........................., dn. ............................

....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Uwaga: wykaz zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub 

wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, w 

przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp

 
powyższe brzmienie SIWZ
zmiany. 
 

Pełnomocnik Zamawiającego

 

Łukasz Kozielewski. 
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„Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykaz usług 

W okresie 3 lat przed terminem składania ofert (jeśli okres działalności jest krótszy 

tym okresie) wykonałem następujące usługi odpowiadające warunkowi udziału w 

Data wykonania 

(podać termin 

rozpoczęcia i 

zakończenia) 

Miejsce 

wykonania 

Nazwa podmiotu, na 

rzecz którego usługi 

zostały wykonane

   

   

   

   

Do wykazu dołączam dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane

............................ 

.................................................................... 

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

Uwaga: wykaz zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub 

h Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, w 

przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp” 

SIWZ jest obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej 

Pełnomocnik Zamawiającego 

 

jską 
POPC.02.03.01-00–0003/15-00 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

W okresie 3 lat przed terminem składania ofert (jeśli okres działalności jest krótszy – w 

tym okresie) wykonałem następujące usługi odpowiadające warunkowi udziału w 

Nazwa podmiotu, na 

rzecz którego usługi 

zostały wykonane 

lub są wykonywane 

Uwaga: wykaz zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub 

h Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, w 

jest obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej 


