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Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 EURO prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa prowadzenia punktu wsparcia migrantów – Pracowni Integracji w ramach realizacji 
projektu  „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji” 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
 

 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie określonym poniżej: 
 
Modyfikacja 1: 
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
Treść SIWZ przed modyfikacją:  
2)Ponadto Zamawiający - na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) oraz pkt 4) ustawy Pzp - przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy: 

2)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1508) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r., poz.2344 ze zm.). 

 
Treść SIWZ po modyfikacji: 
2)Ponadto Zamawiający - na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1)  ustawy Pzp - przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy: 

1)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1508) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r., poz.2344 ze zm.). 

 
Modyfikacja 2: 
ROZDZIAŁ XII SIWZ.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
Treść SIWZ przed modyfikacją: 
1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin; 
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr  C-223;  
w terminie do dnia 24.09.2018 r.  do godz. 12:00 
…. 
5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24.09.2018 r. o godz.  12:30  w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1. 
 
Treść SIWZ po modyfikacji: 
1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin; 
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr  C-223;  
w terminie do dnia 25.09.2018 r.  do godz. 12:00 
…. 
5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  25.09.2018 r. o godz.  12:30  w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1. 
 
Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. 
Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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