
 

 

WUP.XVA.322.134.ABar.2021     Szczecin, 17 listopada 2021 r. 

 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej 

zwanej Pzp, pod nazwą: Usługi sprzątania w 2022 roku 

Nr sprawy: WUP.XVA.322.134.ABar.2021 

  

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż zgodnie z art. 286 ust 1, w związku z art. 

284 ust. 3 Prawo zamówień publicznych, z uwagi na dużą liczbę obszernych pytań, które wpłynęły do 

przedmiotowego postepowania, dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  

w przedmiotowej sprawie poprzez zmianę zapisów SWZ oraz przedłuża termin składania ofert o czas 

niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ a w konsekwencji dokonuje zmiany zapisów w Ogłoszeniu 

o zamówieniu nr 2021/BZP 00250935/01 

 

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

 

1) Zapis w Rozdziale X. pkt 6. SWZ o treści: 

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych dla Części I, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

Zostaje zmieniony na:  

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

 

2) Zapis w Rozdziale X. pkt 7. SWZ dodaje się ppkt 3) o treści: 

Dla Części I, II i III aktualnego na dzień złożenia - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji 

zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw 

wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale IX SWZ – Załącznik  

nr 4b do SWZ. 

 

 



 

3) Zapis w Rozdziale XI. pkt 3. SWZ o treści: 

DOTYCZY CZĘŚCI I: 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa WRAZ Z OFERTĄ, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.  

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z ww. 

zobowiązaniem, Wykonawca dodatkowo, składa WRAZ Z OFERTĄ oświadczenia podmiotu 

udostępniającego, o którym mowa w Rozdziale X. pkt 1 SWZ. Wzór dokumentów stanowią załączniki 

nr 4 i 4a do SWZ. 

Zostaje zmieniony na:  

DOTYCZY CZĘŚCI I: 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa WRAZ Z OFERTĄ, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.  

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z ww. 

zobowiązaniem, Wykonawca dodatkowo, składa WRAZ Z OFERTĄ oświadczenia podmiotu 

udostępniającego, o którym mowa w Rozdziale X. pkt 1 i 2 SWZ. Wzór dokumentów stanowią 

załączniki nr 4 i 4a do SWZ. 

 

4) Zapis w Rozdziale XI. pkt 4. SWZ o treści: 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale 

X SWZ. 

Zostaje zmieniony na:  

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X pkt. 1 i 2 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale 

X SWZ. 

 

 

 



5) Zapis w Rozdziale XII. pkt 2. SWZ o treści: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,  

o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 

brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału dla Części I w zakresie, w jakim każdy  

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Zostaje zmieniony na:  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,  

o których mowa w Rozdziale X pkt. 1 i 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia  

te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału dla Części I  

w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

  

6) Zapis w Rozdziale XII. pkt 3 i 4 SWZ o treści: 

pkt 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie,  

z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

Zostaje zmieniony na:  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,  

z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik nr  9 do SWZ: 

OŚWIADCZENIE z art. 117 ust. 4 Pzp (podział zadań konsorcjantów). 

 

pkt 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

 

Zostaje zmieniony na:  

pkt 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. 

 

8) Zapis w Rozdziale XIII. pkt 19. SWZ o treści: 

Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 

elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, 

.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

 

Zostaje zmieniony na:  

Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 

elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, 

.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w Rozdziale X pkt 1, XI i XII SWZ 



składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

 

 

9) Zapis w Rozdziale XIV. pkt 3. SWZ dodaje się ust. 4) o treści: 

OŚWIADCZENIE z art. 117 ust. 4 Pzp (podział zadań konsorcjantów) – jeżeli dotyczy. 

 

10) Zapis w Rozdziale XVII. pkt 1. SWZ o treści: 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 17 GRUDNIA 2021 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Zostaje zmieniony na: 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23 GRUDNIA 2021 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

11) Zapis w Rozdziale XVIII. pkt 1. SWZ o treści: 

Ofertę należy złożyć poprzez miniportal do dnia 18 LISTOPADA 2021 r. do godziny 10:00. 

Zostaje zmieniony na:  

Ofertę należy złożyć poprzez miniportal do dnia 24 LISTOPADA 2021 r. do godziny 10:00. 

 

12) Zapis w Rozdziale XVIII. pkt 3. SWZ o treści: 

Otwarcie ofert następ w dniu 18 LISTOPADA 2021 r., o godzinie 11:00. 

Zostaje zmieniony na:  

Otwarcie ofert następ w dniu 24 LISTOPADA 2021 r., o godzinie 11:00. 

 

13) W Rozdziale XXIV. pkt 3. SWZ dodaje się zapisy o treści: 

Załącznik nr 4b: OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W 

OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP 

oraz 

     Załącznik nr 9: OŚWIADCZENIE z art. 117 ust. 4 Pzp (podział zadań konsorcjantów) 

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia i Ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez 

zmian. Wprowadzona modyfikacja staje się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawcy. 

 
Załączniki: 

1. Wzór załącznika nr 4b 
2. Wzór załącznika nr 9 
3. SWZ po modyfikacji  

Zatwierdził: 

z up. Dyrektora 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie 

Wicedyrektor Agnieszka Idziniak 

   


