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Wykonawcy  
(informacja zamieszczona na stronie  

internetowej prowadzonego postępowania)                     
 

 

INFORMACJA NR 2 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą: 

„Kompleksowe utrzymanie czystości na posesji oraz terenu zielonego  

w Obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Świątnickiej 30 we Wrocławiu.”.   

 

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2,4 i 5  , ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany SWZ i 

ogłoszenia w poniżej określonym zakresie: 

 

1. Zmianie ulega rozdział VIII  lit. B pkt 4 i 5  SWZ – Podmiotowe środki dowodowe 

składane na wezwanie zamawiającego : 

Jest: 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast: 

4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3.1.1 powyżej – składa 

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 3.1.1 powyżej 

4.2. zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3.1.3 powyżej, zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 3.1.4 powyżej  lub 

odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3.1.5 powyżej – składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 

jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

4.3. Dokument, o którym mowa w pkt 6.1 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 powyżej 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  

Zmienia się na:  

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast: 

4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w lit. B pkt 1.1. ppkt. a) 

powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo 

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 



organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ppkt a)powyżej 

4.2. zaświadczenie albo inny dokument, albo informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub 

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w lit. B 

pkt 1.1 ppkt. c) powyżej – wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

c) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 

jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

4.3. Dokument, o którym mowa w pkt 4.1 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.2 powyżej 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  

Jest: 

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału SWZ lub gdy dokumenty te nie 

odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, art. 

109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 

sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

Przepis pkt 6.3 niniejszego rozdziału stosuje się. 

Zmienia się na:  

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 4 niniejszego rozdziału SWZ lub gdy dokumenty te nie 

odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, 

zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 

oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 

notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 4.3 powyżej stosuje się. 

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną 

część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca 
jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w 

Informacjach dla Wykonawców. 

 

 

 

 

                            ZATWIERDZIŁ: 

                           Dyrektor ds. Administracyjnych 

mgr inż. Agnieszka Buszta - Małusecka 

 


