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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI  
 

 Warszawa, dnia 12 grudnia 2019 r. 

 
BA.WZP.26.52.2019.9 

 

 

 
Wykonawca 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację systemu 
macierzowego posiadanego przez Zamawiającego, na potrzeby systemu informatycznego 
Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji” - sprawa BA.WZP.26.52.2019 
 
 
 
1. W punkcie VI.3) po zdaniu „Opis sposobu spełnienia warunku” Zamawiający dodaje 

zdanie: „Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.” 
 

Po dokonanej zmianie punkt VI ma następujące brzmienie: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 
 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 
 

             Opis sposobu spełnienia warunku:  
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Opis sposobu spełnienia warunku: 
  

a) Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że 
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż            
600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych). 

 
 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Opis sposobu spełnienia warunku:  
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     Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach 
innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć na PLN według średniego 
kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs. Przeliczenia 
samodzielnie dokonuje wykonawca. W sytuacji gdy dokument został wystawiony w 
dniu, w którym nie  były publikowane kursy walut obcych przez Narodowy Bank Polski, 
wykonawca przyjmuje do przeliczeń średni kurs walut obcych Narodowego Banku 
Polskiego z najbliższego dnia, następującego po dniu wystawienia dokumentu, w którym 
Narodowy Bank Polski publikował średnie kursy walut obcych. 

 

 

2. Punkt VIII.6.6) SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„6) oświadczenie wykonawcy: 
a) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne, 
b) 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  

          - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 
 

 

3. Punkt XXXII.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 i 8 ustawy.  

 

 

4. W załączniku nr 4 do SIWZ:  

1) zmienia tytuł załącznika nr 4 na następujący: „Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór 
oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 
1 pkt 15 i 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 i 8 ustawy.”  

2) dodaje się punkt 1 lit. c) o treści: „c) wobec wskazanego powyżej Wykonawcy nie 
wydano  prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne  należności1”, 

3) dodaje w punkcie 1 lit. d) o treści: „d) wobec wskazanego powyżej Wykonawcy nie 
wydano prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę graniczenia 

                                            

1 W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji należy załączyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności 
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wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy”. 

 

 

        Z poważaniem, 

Dyrektor Biura 

Administracji 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 
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