
Zamość, dnia 12.10 2009r. 
 
 
 
 
Zakład Ogólnobudowlany Polan Wojciech Furman  
Wolica 102C 
28-130 STOPNICA 

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.                     
z 2007r. Nr 223, póz. 1655 - dalej Ustawa) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu (dalej zwany Zamawiającym) 
wzywa do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu prowadzonym          
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy „na wykonanie ocieplenia połowy ściany wschodniej budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 7                
w Zamościu – II etap.  
 
Zamawiający wzywa do uzupełnienia dokumentów poprzez przedłożenie: 
 

1) dokumentu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej obrazującego stan na dzień 07.10.2009r.. 
 

Przedmiotowy dokument należy uzupełnić w terminie do 13 października 2009r. do godz. 1500 przedkładając go                             
w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu. 
Zamawiający dopuszcza uzupełnienie wskazanego dokumentu w formie (czytelnego) faksu (nr fax. 084 6381320)               
w wyżej wymienionym terminie, z tym że jego oryginał niezwłocznie musi zostać przesłany do Zamawiającego. 

Nieprzedłożenie wskazanego powyżej dokumentu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania                        
i odrzuceniem oferty zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 ww. ustawy. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami części VII pkt 2. Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (dalej SIWZ) w przypadku składania dokumentów formie kopii muszą być one poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Osoby Uprawnione. Natomiast poświadczenie za zgodność                         
z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 
Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

Uzasadnienie 

W dniu 06 października 2009r. Komisja Przetargowa (dalej zwana Komisją), dokonała otwarcia ofert 
oznaczonych od Nr 1 do Nr 4, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu. Komisja stwierdziła, że do upływu 
terminu wpłynęły 4 oferty, a ich zbiorcze zestawienie zawarte zostało na druku ZP-12. Zamawiający w części V SIWZ 
określił warunki udziału w postępowaniu, a w części 5 SIWZ określił, jakie oświadczenia i dokumenty powinni 
dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Zgodnie z wymogiem określonym w części V pkt.1 pp.2) SIWZ Wykonawca został zobowiązany do złożenia 
aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji aktualnego odpisu 
z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

W toku badania oferty Nr 1 Komisja odnotowała, że Wykonawca złożył, kopię poświadczoną za zgodność             
z oryginałem, zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  Nr EWID: 603 wystawione 
w dniu 2009-02-05.  

Zamawiający wyznaczył dzień składania ofert na 06.10.2009r., a zatem zaświadczenie ma datę 
wcześniejszą niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 



Na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie 
złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli 
dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta 
Wykonawcy ulega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 Ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
Wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,              
a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Pouczenie 

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez 
Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawca może złożyć pisemny protest 
do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Prosimy o przesłanie w dniu dzisiejszym faksem (084) 6381320 lub emailem zgl. zamosc@zamosc.home.pl 
potwierdzenia, iż otrzymali Państwo niniejsze pismo i jest ono czytelne. W razie braku wyraźnego potwierdzenia 
z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma 
przesłanego pocztą elektroniczną. 

 

 
Prezes ZGL 
Stanisław Koziej 

 
 
 
Do wiadomości: 

1. Zakład Remontowo-Konserwacyjny Sp. z o.o. ul. Zamoyskiego 51, 22-400 Zamość 
2. Usługi Remontowobudowlane Krzysztof Bielan Majdan 84, 22-400 Zamość 
3. F.H.U. „TERMIX” Jerzy Grudniak, ul. Reymonta 33. 22-400 Zamość 

 
 


