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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258919-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Gniezno: Autobusy transportu publicznego
2017/S 127-258919
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 109-219180)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Wesoła 7
Gniezno
62-200
Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Gulczyński
E-mail: mpk@mpk.gniezno.pl
Faks: +48 614263059
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpk.gniezno.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup i dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych, niskopodłogowych autobusów miejskich klasy
MIDI w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami.
Numer referencyjny: ZP/EU/01/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
34121100 - CB09

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych, niskopodłogowych
autobusów miejskich klasy MIDI w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta
Gniezna
z gminami ościennymi”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2017
06/07/2017
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Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 109-219180

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia.
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Właściwości techniczno-eksploatacyjne/Waga (%) 35
Kryterium jakości – Nazwa:Oszczędność zużycia paliwa i ochrona środowiska/Waga (%) 10
Kryterium jakości – Nazwa:Gwarancja/Waga (%) 5
Cena – Waga (%) 50.
Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:
Maksymalne terminy dostawy
do 28.2.2018 r. – 4 szt.
do 31.5.2018 r. – 4 szt.
do 30.9.2018 r. – 4 szt.
Powinno być:
Maksymalne terminy dostawy
do 30.3.2018 r. – 4 szt.
do 31.5.2018 r. – 4 szt.
do 30.9.2018 r. – 4 szt.
Numer sekcji: IV.1.8
Zamiast:
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie.
Powinno być:
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie:
a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. Prawo upadłościowe;
b) art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp – wykluczy Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, co podwyższa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego
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działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp – wykluczy Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie
wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego
lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
d) art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp – wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie
skazano za wykroczenia przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciw środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;
e) art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp – wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o
którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp;
f) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp – wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy
Pzp, chyba że Wykonawca 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.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu
A. Oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą
Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp
1. Wraz z ofertą (załącznik nr 5 SIWZ) Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ, stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Wykonawca jest zobowiązany dokładnie wypełnić JEDZ w zakresie stosownym do wymagań ogłoszenia
o zamówieniu i niniejszej SIWZ, następnie wydrukować, podpisać przez osobę lub osoby upoważnione do
reprezentacji Wykonawcy i złożyć wraz z ofertą. Instrukcja wypełniania JEDZ stanowi załącznik nr 2 a do SIWZ.
4. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące każdego z tych podmiotów.
5. Jeżeli Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite
dokumenty (JEDZ) dotyczące każdego z podwykonawców.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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7. Jeżeli Wykonawca polega na innym podmiocie na zasadach art. 22a ustawy Pzp, wraz z ofertą składa
zobowiązanie tego podmiotu lub inny dokument służący wykazaniu oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8. W celu potwierdzenia, że oferowane autobusy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
na podstawie § 13 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie dokumentów jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)
celem potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych Zamawiający żąda:
a) Raportu Technicznego drogowego zużycia paliwa (test SORT2) przez oferowany autobus, wykonanego wg
wytycznych UITP przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonania takiego
testu;
b) „Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu” wraz z załącznikami stanowiące podstawę do zarejestrowania
przedmiotu zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień składania oferty;
c) dokumentu wystawionego przez akredytowaną/uprawnioną jednostkę, na podstawie którego będzie oceniany
poziom emisji substancji toksycznych.
9. Wykonawca do oferty dołączy projekt umowy gwarancyjno – serwisowej, w której zawarte będą wszystkie
wymagania Zamawiającego.
10. Wykonawca do oferty załączy potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego wg załącznika nr 6 do
SIWZ.
11. Wykonawca do oferty dołączy wykaz oferowanych urządzeń zgodnie z załącznikiem 1a do SIWZ.
12. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w formie
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (art. 79 pkt 2 ustawy z dnia 14.2.1991 r. – Prawo o
notariacie.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
Cd. wykazu oświadczeń i dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą
13. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów
wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
B. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego
Na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na
dzień złożenia oferty oświadczeń lub dokumentów opisanych w art. 25 ust. 1 Pzp.
I. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
na sumę określoną przez Zamawiającego (w wysokości nie niższej niż 10 000 000 PLN, słownie: dziesięć
milionów złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert; jeżeli z
uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
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ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego może złożyć inny dokument, który w sposób wystarczający
potwierdza spełnienie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu;
b) potwierdzenia w postaci opłaconej polisy, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego (nie niższą niż 5 000 000 PLN, słownie: pięć milionów złotych)
2. zdolności technicznej lub zawodowej
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę autobusów niskopodłogowych, trzydrzwiowych o łącznej
wartości dostarczonych autobusów nie niższej niż 6 500 000 PLN. Za autobus niskopodłogowy Zamawiający
uznaje autobus posiadający niską podłogę na całej długości autobusu bez stopni poprzecznych.
Zamawiający uzna iż warunek został spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wykaz dostaw wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane na załączniku nr
3 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy, zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub 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 – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykaz, oświadczenia
lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
II. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, w celu potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu, zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. aktualny na dzień złożenia oferty odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
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potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
7. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia składa dokumenty, o których mowa w pkt II ppkt 1-7 odnośnie tego podmiotu;
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
Cd. oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego
9. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa
w części A pkt 6 oraz w części B pkt II ppkt 1-7 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Natomiast dokumenty, o których mowa w pkt I Wykonawcy składają
tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Ciąg dalszy. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. Dokumenty, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b rozporządzenia powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a
rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 rozporządzenia stosuje się.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w §
5 pkt 1 rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się.
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Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Powinno być:
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach nr 1, 1a do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/07/2017
Czas lokalny: 8:00
Powinno być:
Data: 08/08/2017
Czas lokalny: 8:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/08/2017
Czas lokalny: 8:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej,
państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec
których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 %.
Zamawiający informuje, iż przesłane w celu publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej (Dz.U. S), opublikowane w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily) w dniu 9.6.2017
pod numerem 219180-2017 ogłoszenie o zamówieniu zostało złożone na druku 2014/24/EU Ogłoszenie o
zamówieniu zamiast 2014/25/EU Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących.
Rozliczenia zgodnie z warunkami zapłaty określonymi w Umowie.
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika w postępowaniu o udzielenie zamówienia do reprezentowania albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Jeżeli Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite
dokumenty (JEDZ) dotyczące każdego z podwykonawców.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wszędzie, gdzie w niniejszym sprostowaniu ogłoszenia po słowie „zamiast” nie ma treści oznacza to, że po
słowach „powinno być” treść została dodana.
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