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Odpowiedzi  

Ad  1  Spełnienie  tego warunku  będzie  oceniane  na  podstawie  złożonego  oświadczenia  o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Ad.2 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp wykreśla zapis 5.7.1 siwz: 

,,5.7.1.  wykaz  dostaw  potwierdzający  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu 

określonego w pkt. 4.1.3. ‐ dokument zgodny z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.  

UWAGA!  

 Składany  przez Wykonawcę wykaz  dostaw,  na  potwierdzenie  spełnienia warunku 

udziału  w  postepowaniu,  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  7  do  SIWZ, 

winien  zawierać  informacje  dotyczące  ich wartości,  przedmiotu,  dat wykonania  i 

podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem 

dowodów  określających  czy  te  dostawy  zostały  wykonane  należycie,  przy  czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź  inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. „ 

 

Ad 3 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp wykreśla zapis rozdziału 1 pkt. 1.9.3.: 

,,1.9.3 Postępowanie może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie. 

O  powyższym  zdarzeniu  Zamawiający  poinformuje  na  stronie  internetowej 

www.zus.pl bądź przekaże  informację Wykonawcom zainteresowanym udzieleniem 

zamówienia. Wykonawcy  nie  przysługują  żadne  roszczenia  z  tytułu  unieważnienia 

postępowania. „ 

       p.o.  DYREKTORA 

             mgr Ewa Papiewska‐Borkowska 


