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AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 
im. Bohaterów Westerplatte 

ul. J. Śmidowicza 69 , 81 – 127 Gdynia,  
www.amw.gdynia.pl 

                                                                                                                   Gdynia, 24.08.2021 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania nr 43/ZP/21 na dostawę do siedziby Zamawiającego sprzętu 

komputerowego i oprogramowania. 

 

Zmiana do SWZ  

 

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

tel./faks 261 262 537, informuje, że zgodnie z art. 137 ust 1 Pzp, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019  

z późn. zm.) dokonuje zmiany w treści SWZ: 

 

W SWZ rozdział 9 Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

 

Było: 
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane 

są na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w skrócie „JEDZ”, 

sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy  

z Wykonawców. 

Sporządzając oświadczenie JEDZ można skorzystać z nieodpłatnego narzędzia wspierającego 

Zamawiających i Wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji 

elektronicznej, udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem 

http://espd.uzp.gov.pl/. 

 

Jest : 
Wykaz oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 7 SWZ 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia  podmiotowych środków dowodowych: 

1)   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane 

są na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w skrócie „JEDZ”, 

sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy 

formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 

16). 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy  

z Wykonawców. 

Sporządzając oświadczenie JEDZ można skorzystać z nieodpłatnego narzędzia wspierającego 

Zamawiających i Wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji 

elektronicznej, udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem 

http://espd.uzp.gov.pl/. 

2) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną 

ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia  

http://espd.uzp.gov.pl/


 

2 
 

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 
im. Bohaterów Westerplatte 

ul. J. Śmidowicza 69 , 81 – 127 Gdynia,  
www.amw.gdynia.pl 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej 

(załącznik nr 4); 
3)  Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów  składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 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) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy 

PZP oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

jej złożeniem; 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast: 

1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 3) 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. 

3. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdziale 9 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.  

4. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3)  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed jego złożeniem.  

5. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy mających 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do 

przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust 1 pkt 1, 4 - 6 SWZ, 

dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia z postępowania. Dokumenty o których mowa powyżej wykonawca będzie 

obowiązany złożyć na wezwanie, o którym mowa w ust. 1 

  

Zamawiający dodaje załączniki: 
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Załącznik nr 6 ( Wykonawca winien złożyć do oferty) 

 
Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

PODMIOTY W IMIENIU KTÓRYCH SKŁADANE JEST OŚWIADCZENIE: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..…………  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..…………  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) reprezentowane 

przez: …………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie składane na podstawie art. 117 

ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2019 z późn. zm.) - dalej: ustawa Pzp Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego którego przedmiotem jest „Dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego 

i oprogramowania.”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego działając jako pełnomocnik 

podmiotów, w imieniu których składane jest oświadczenie oświadczam, że: Wykonawca: 

…………………………………………………..…..…………  

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..…………  

Wykonawca: …………………………………………………..…..…………  

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..…………  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą.  
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Załącznik nr 7( Wykonawca winien złożyć na wezwanie Zamawiającego) 
 

Wykonawca: ………………………………………………………………………...............………  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany 

przez: ………………………………………………………………………...............……… (imię, 

nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)  

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego znak: 43/ZP/21 pn.:  

Dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego i oprogramowania 

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, dodatkowo art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7-8 oświadczamy, że: 

wszystkie informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie 

podstaw wykluczenia z postępowania są/nie są* aktualne na dzień złożenia oświadczenia  

 

* niepotrzebne skreślić 
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