
 
KOMENDA  WOJEWÓDZKA  POLICJI 

z siedzibą w Radomiu 

Sekcja Zamówień Publicznych 

 ul. 11 Listopada 37/59,      26-600 Radom 

                                                       fax. (48) 345 – 20 – 02  

         Radom, dnia 04.04.2018 

ZP- 730/18     

 

         Wykonawcy 

Zmiana   treści SIWZ  

Dot. przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla potrzeb jednostek garnizonu 

mazowieckiego i świętokrzyskiego Policji.  

     Nr spr. 19/18 

 

 

 

 Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579), informuje że, dokonał zmiany w : 

1. w pkt. 5 ppkt 2 SIWZ: 

było: 

 

2. Podstawy wykluczenia z postępowania 

Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 

1 oraz na podstawie następujących przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 

 

1) art. 24 ust. 5 pkt. 1) 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 maja 2015 r. –Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 

1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2) art. 24 ust. 5 pkt. 4) 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; 

jest: 

 

2. Podstawy wykluczenia z postępowania 

Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 

1 oraz na podstawie następujących przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 

 



1) art. 24 ust. 5 pkt. 1) 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 maja 2015 r. –Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 

1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2) art. 24 ust. 5 pkt. 4) 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; 

3) art. 24 ust. 5 pkt. 8) 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, 

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. 

 

2. w pkt. 6 ppkt 3 lit. e: 

było: 

e) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami i lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności; Jeśli wykonawca w JEDZ zamieści informacje odpowiadające temu 

oświadczeniu zamawiający odstąpi od wzywania do jego złożenia.  

jest: 

e) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami i lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności oraz oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 

2016 r. poz. 716); Jeśli wykonawca w JEDZ zamieści informacje odpowiadające temu 

oświadczeniu zamawiający odstąpi od wzywania do jego złożenia.  

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian 

         Z poważaniem 

      Kierownik 

Sekcji Zamówień Publicznych 

KWP z s. w Radomiu 

mgr Julita Dudzińska 

 

Opr. E.P.G 

Zamieszczono na stronie Zamawiajacego 04.04.2018 


