
 

 
GMINA ŁUBNIANY 
siedziba: Urząd Gminy w Łubnianach  
ul. Opolska 104 
46 – 024 Łubniany  

    www.lubniany.pl 

 

 

 
Łubniany, dnia 20.10.2020r. 

RI.ZP.271.20.2020.PP 
 
 

I ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 

zawiadamia się o dokonaniu zmiany treści SIWZ na zadanie pn:  

Zarządzanie i eksploatacja siecią wodną na terenie Gminy Łubniany w modelu partnerstwa 

publiczno-prywatnego 

 

I. Zmianie ulega załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy 

II. Zmianie ulegają poniższe punkty w rozdziałach 4,5, 6, 7, 18, 20 SIWZ 

JEST POWINNO BYĆ 

Rozdział 4 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS 
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 
TYCH WARUNKÓW ORAZ PODSTAWY 
WYKLUCZENIA 

Rozdział 4 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS 
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 
TYCH WARUNKÓW ORAZ PODSTAWY 
WYKLUCZENIA 

Punkt 4.6.1  
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 oraz 
ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli 
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. Powyżej wskazane 

Punkt 4.6.1 
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 oraz 
ust. 5 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8 ustawy Pzp, może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Powyższego nie stosuje 
się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Powyżej 
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dowody należy dołączyć bez wezwania 
Zamawiającego. W przeciwnym razie Wykonawca 
zostanie wykluczony z postępowania 
Punkt 4.7.2.  
Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, 
wobec którego zaistnieją przesłanki, o których 
mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp. 
Punkt 4.7.4.  
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16- 20 lub 
ust. 5 pkt 1 oraz 8 ustawy Pzp, może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych, środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego nie 
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

wskazane dowody należy dołączyć bez wezwania 
Zamawiającego. W przeciwnym razie Wykonawca 
zostanie wykluczony z postępowania. 
Punkt 4.7.2. 
Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, 
wobec którego zaistnieją przesłanki, o których 
mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8 ustawy 
Pzp. 
Punkt 4.7.4. 
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16- 20 lub 
ust. 5 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8 ustawy Pzp, może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych, środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego nie 
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

Rozdział 5 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Rozdział 5 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

2) w zakresie nie podlegania wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 
ustawy Pzp: 
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 
pkt 1 ustawy; 
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym 

2) w zakresie nie podlegania wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 
12,3,4,5,6,7,8 ustawy Pzp: 
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji,  w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 
pkt 1 ustawy; 
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym 



 

 
w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki 
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania 
wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w 
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 
dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności – 
wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 8 
do SIWZ; 
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia 
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – 
wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 8 
do SIWZ. 
 

w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki 
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
i art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 ustawy, wystawiona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania 
wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w 
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 
dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności – 
wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 8 
do SIWZ; 
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia 
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – 
wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 8 
do SIWZ. 

Rozdział 6 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

Rozdział 6 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

6.8.Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę 
w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 
parafowane przez Wykonawcę. 
6.10.Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę 
(reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie 

6.8. zostaje usunięty 
6.10.Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę 
(reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie 
pełnomocnictwa, Pełnomocnictwo musi być 
złożone przez Wykonawcę w postaci 



 

 
pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to                       
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza musi 
zostać dołączone do oferty. 
6.13.Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze 
sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
6.14.Zaleca się, aby każda strona oferty 
zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 
parafowana przez Wykonawcę. 
6.16.Zaleca się, aby informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i 
oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 
6.18.Oferta musi zawierać: 
a)Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony 
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 
SIWZ, 
b)pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 5.1 lit. 
c) SIWZ,  
c)oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub 
poręczenia) lub potwierdzenie przelewu wadium. 
 

elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osoby udzielającej 
pełnomocnictwo, a w przypadku notarialnej kopii – 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
notariusza. 
6.13.zostaje usunięty 
6.14 zostaje usunięty 
6.14.zostaje usunięty 
6.16.Zaleca się, aby informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa były opisane i 
oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 
6.18.Oferta musi zawierać: 
a)Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony 
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 
SIWZ, 
b)pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 5.1 lit. c 
SIWZ  
c)dowód wniesienia wadium - w przypadku 
wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, w 
postaci elektronicznej potwierdzający wniesienie 
wadium (gwarancji lub poręczenia) lub 
potwierdzenie przelewu wadium. 
d) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 
Dodaje się punkty:  
6.19.Dokumenty lub oświadczenia, o których 
mowa w rozdziale XIII SIWZ (na potwierdzenie 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania lub 
spełniania warunków udziału w postępowaniu) - 
składane są w oryginale w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub w postaci kopii elektronicznej 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przy 
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.   
6.20 Dokument (np. zobowiązanie) innych 
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile 
Wykonawca korzysta ze zdolności innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy, złożony w oryginale w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub w postaci kopii 
elektronicznej poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego  
 

Rozdział 7 
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

Rozdział 7 
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

7.1.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 
5.11.2020 roku do godziny 10:00. 

7.1.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 
12.11.2020 roku do godziny 11:00. 



 

 
7.2.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 
na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 
dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.  
7.3.Otwarcie ofert nastąpi w 5.11.2020 roku o 
godzinie 10:10 w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany, 
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, sala 
konferencyjna. 
7.4.Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty, pod warunkiem,  że Zamawiający 
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian do oferty przed upływem terminu składania 
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi 
być złożone według takich samych zasad, jak 
składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 
6.18 SIWZ z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. 
7.5.Wykonawca może przed upływem terminu 
składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia podpisanego przez 
osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. 
7.6.Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą 
uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku 
nieobecności Wykonawcy, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy informacje  z otwarcia ofert na jego 
wniosek. 
7.7.Oferty złożone po terminie, o którym mowa w 
pkt 7.1 SIWZ, zostaną zwrócone Wykonawcom po 
upływie terminu do wniesienia odwołania. 
Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu 
składania ofert zawiadomi Wykonawcę o złożeniu 
oferty po terminie. 
7.8.Oferty Wykonawców wykluczonych z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy 
Pzp uznaje się za odrzucone. 

7.2.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem 
miniPortalu za pomocą Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu. Klucz 
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez 
Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na 
miniPortalu.  
7.3.Otwarcie ofert nastąpi w 12.11.2020 roku o 
godzinie 11:10 w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany, 
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, sala 
konferencyjna. 
7.4.Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający 
otrzyma zmienioną ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. Zmieniona oferta musi być złożone 
według takich samych zasad, jak składana oferta 
(pkt 6.18 SIWZ),  
7.5.Wykonawca może przed upływem terminu 
składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 
powiadomienia za pośrednictwem epuap 
podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osobę (osoby) uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy. 
7.6.Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą 
uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku 
nieobecności Wykonawcy, Zamawiający zamieści 
informację z otwarci ofert niezwłocznie na stronie 
internetowej www.bip.lubniany.pl.      
7.7. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu 
składania ofert zawiadomi Wykonawcę o złożeniu 
oferty po terminie. 
7.8.Oferty Wykonawców wykluczonych z 
postępowania, na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy 
Pzp uznaje się za odrzucone. 
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18.2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia 
komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się: przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal  oraz 
poczty elektronicznej ug@turawa.pl lub 
zamowienia@turawa.pl 
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Wykonawcami odbywa się: przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal  oraz 
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zamowienia@lubniany.pl 
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➢ inspektorem ochrony danych osobowych w 

Urzędzie Gminy Łubniany jest Pan Artur 
Kansy-Budzicz, kontakt: iod@lubniany.pl, 
tel. 774270582, 

 

➢  kontakt do inspektora ochrony danych 
osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany : 
iod@lubniany.pl, tel. 774270534 

 

 
Powyższe zmiany są integralną częścią SIWZ i wymagają zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została opublikowana w dniu 20.10.2020. 
 
 

 
 
 

 


