Znak sprawy: ZP.PN.3.532/2013

Kunów. 17.12.2013

SPROSTOWANIE NR 1
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych
do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie
opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych
dnia: 12.12.2013 pod nr: 270647 - 2013
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia
zapisy SIWZ w rozdziałach:
Rozdział 7 lit. C otrzymuje brzmienie:
C.

W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo
informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Rozdział 16 pkt 4 i 5 otrzymuje brzmienie:
4.

5.

Umowa winna być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w
inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem ww. terminów jeżeli:
a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę
b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie
wykluczono żadnego wykonawcy w takim wypadku termin na podpisanie umowy
będzie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty.
W przypadku złożenia odwołania umowa zostanie zawarta po ostatecznym jego
rozstrzygnięciu.

Załącznik nr 4 do SIWZ, § 6 otrzymuje brzmienie:
1.
2.

3.

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy w formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10 % kwoty brutto całości zawartej umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczenia uzupełniającego na zasadach
ogólnych, jeżeli wartość szkody przewyższa ustalona umową wysokość kar umownych.

Zamawiający skreśla zapisy Rozdziału 6 pkt 3 SIWZ.
3.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, który spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.
Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia – załącznik
nr 4 do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany nie stanowią istotnej zmiany treści
SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia niewpływają
na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki
wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. Dlatego też Zamawiający zawiadamia iż, terminy
składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
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