
 

 

CIS-WAZ.271.4.2021 Warszawa, dnia        09.07.2021 r.  

Do zainteresowanych wykonawców 

 

Dotyczy postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na CIS-WAZ.271.4.2021 
Świadczenie informatycznych usług asysty eksperckiej w realizacji projektu Wrota Statystyki. 

Centrum Informatyki Statystycznej działając jako Pełnomocnik Zamawiającego - Głównego Urzędu 
Statystycznego  działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2019 r 
poz. 2019 ze zm.), dalej ustawa Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ. 
 

Miejsce w którym 
znajduje się zmieniany 

tekst 
Było  Jest  

SWZ rozdział IX 
ust 3 pkt 3.1 

wykaz usług potwierdzający 
spełnianie warunku określonego w 
rozdziale VIII ust. 2 pk 2.1 1 SWZ. 
Usługi powinny być wykonane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywane 
należycie w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi te 
zostały wykonane. Do wykazu należy 
załączyć dowody potwierdzające, że 
wymienione usługi zostały wykonane 
należycie, w szczególności referencje 
bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy. W przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania 
ofert. Wykaz należy sporządzić według 
Załącznika nr 5 do SWZ; 
 

Wykaz usług wykonanych potwierdzający 
spełnianie warunku określonego w 
rozdziale VIII ust. 2 pkt 2.4.1  SWZ. Usługi 
powinny być wykonane, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy lub 
usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te dostawy lub usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy lub usługi 
zostały wykonane, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od 
niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 
w przypadku świadczeń powtarzających 
się lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wystawione w 
okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz 
należy sporządzić według Załącznika nr 5 
do SWZ; 



 

2 

Miejsce w którym 
znajduje się zmieniany 

tekst 
Było  Jest  

SWZ rozdział IX 
ust 3 pkt 3.2 

wykaz osób, skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego potwierdzający 
spełnianie warunku określonego w 
rozdziale VIII ust. 2 pkt 2.2 SWZ, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia, 
niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi 
osobami – Załącznik nr 6 do SWZ; 

wykaz osób, skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego potwierdzający spełnianie 
warunku określonego w rozdziale VIII ust. 
2 pkt 2.4.2 SWZ, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia, niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami – 
Załącznik nr 6 do SWZ; 

SWZ rozdział IX 
ust 3 pkt 3.10 

W przypadku podmiotu, na którego 
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca 
polega na zasadach art. 118 Pzp, 
Wykonawca składa podmiotowe 
środki dowodowe w odniesieniu do 
każdego z tych podmiotów określone 
w pkt. 3.3 - 3.8 swz, że nie zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia z postępowania. Do 
podmiotów udostępniających zasoby 
na zasadach określonych w art. 118 
ustawy pzp mających siedzibę lub 
miejsce zamieszkacie poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, mają 
zastosowanie zapisy w pkt. 4. 

W przypadku podmiotu 
udostępniających zasoby, na którego 
zdolnościach technicznych lub 
zawodowych Wykonawca polega na 
zasadach art. 118 ustawy Pzp, 
Wykonawca składa podmiotowe środki 
dowodowe o których mowa w rozdziale 
IX w ust 3 pkt 3.4-3.8 dotyczących tych 
podmiotów, potwierdzających, że nie 
zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia z postępowania. 
Do podmiotów udostępniających zasoby 
na zasadach określonych w art. 118 
ustawy pzp mających siedzibę lub 
miejsce zamieszkacie poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, mają 
zastosowanie zapisy w ust 4. 
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