
 

 
 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży 

ul. M.C. Skłodowskiej 1 

18-400 Łomża 

Łomża, 17-11-2021r.  

 

Sygnatura: 5/ARR.LOMZA/21  

 

Dotyczy: Usługi szkoleniowe – kursy przygotowawcze z informatyki i matematyki na potrzeby 

projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży” współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa III 

„Kompetencje i kwalifikacje”, Działanie: 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe 
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” 

 

INFORMACJA O ZMIANACH W SWZ 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zmienia treść SWZ  

nr 5/ARR.LOMZA/21: 

 

1. Rozdział  VII. otrzymuje treść: 
„ROZDZIAŁ VII. 

INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej 
oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 
złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:  
 
1.1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:  
 

 1) wykaz osób skierowanych do realizacji usług stanowiących  przedmiot zamówienia 

 z określeniem przeprowadzonych przez te osoby kursów – szkoleń w okresie ostatnich 3 

lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane – wg załącznika nr 7 do SWZ; 

 
1.2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia nalez y przedłoz yc : 

1) os wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP,  o braku 

przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 



 

 
 

r. o ochronie konkurencji i konsumento w (Dz. U. z 2020r.  poz. 1076 ze zm.)  

albo os wiadczenie o przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej  wraz z dokumentami 

lub informacjami, potwierdzającymi przygotowanie oferty niezalez nie od innego 

wykonawcy nalez ącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 4 do SWZ; 

2) odpis  lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalnos ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzone nie wczes niej niz  3 miesiące przed ich złoz eniem, jez eli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

 

 1.3.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego w pkt. 1.2 pkt 2, składa 

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

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani 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. 

1.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 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.  

1.5. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.3.  i 1.4. powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na 
etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, 
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.  

3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 
środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 
wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 
środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.  

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 



 

 
 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał  
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dane umożliwiające dostęp 
do tych środków.  

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca 
składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. „ 

 

2. W rozdziale IX ust. 1 otrzymuje treść: „Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć 
za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl w terminie najpóźniej do dnia 26.10.2021 r.  
do godz. 10:00.” 

 

3. W rozdziale X ust. 1 otrzymuje treść: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
26.11.2021r. o godzinie 10:30 za pomocą platformy zakupowej.”  

 

 

 

 

    Prezes Zarządu  

dr Joanna Karpowicz  
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