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LAS-1745/1-PN/82-2014       Rybnik, dnia 02.02.2015 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy leków przeciwbakteryjnych (zamówienie nr LAS-1745-PN/82-2014) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 17.01.2015 r., nr 2015/S 012-016767 
 

 

W związku z dostrzeżoną przez zamawiającego omyłką w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w punkcie III.b „Spis załączników, które powinny zostać dołączone do 
oferty wraz z instrukcja ich sporządzenia”, zamawiający modyfikuje zapisy ww. punktu 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 

Dostrzeżony błąd w ww. dokumencie polega na pominięciu informacji dotyczącej 
sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego 
w ramach załącznika 2.2 zezwolenia w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastępuje dotychczasowy posta-
nowienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 
„W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pozycjach 2 i 3 należy 
wykazać, że warunki określone w punkcie I.b niniejszej specyfikacji są spełnione odpowiednio 
przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (warunki określone w art. 22 
ust.1 Ustawy wykonawcy spełniają co najmniej łącznie, a żaden z nich nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy).  W związku z tym: 
- w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy 
wystarczające jest złożenie jednego wspólnego oświadczenia wg wzoru nr 2.1,  
- w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy należy złożyć odrębne dla każdego z wykonawców 
oświadczenia wg wzoru nr 3.1 i odrębne dla każdego z wykonawców dokumenty wymagane jako 
załączniki nr 3.2 do 3.7.” 
 

odpowiednio postanowieniem :  
 

„W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pozycjach 2 i 3 należy 
wykazać, że warunki określone w punkcie I.b niniejszej specyfikacji są spełnione odpowiednio 
przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (warunki określone w art. 22 
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ust.1 Ustawy wykonawcy spełniają co najmniej łącznie, a żaden z nich nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy). W związku z tym: 
– w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy: 
–– w przypadku załącznika nr 2.1 - wystarczające jest złożenie jednego wspólnego oświadczenia 

wg wzoru nr 2.1, 
–– w przypadku załącznika nr 2.2 za wystarczające – w przypadku przedmiotu obejmującego 

różne rodzaje działalności lub czynności – zostanie uznane, gdy uprawnienie do wykonywania 
działalności lub czynności danego rodzaju będzie posiadał co najmniej jeden z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który będzie realizował ten zakres 
zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania określonych uprawnień. W takim 
wypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani 
wskazać w ofercie zakres zamówienia realizowany przez poszczególnych wykonawców 
(przynajmniej w części, dla której wykonania wymagane są uprawnienia), 

– w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy należy złożyć odrębne dla każdego z wykonawców 
oświadczenia wg wzoru nr 3.1 i odrębne dla każdego z wykonawców dokumenty wymagane jako 
załączniki nr 3.2 do 3.7.” 
 

W związku z powyższą zmianą zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25 
lutego br. do godziny 10.00. Odpowiedniej zmianie ulegają wszystkie terminy wskazane 
w dokumentacji przetargowej – w tym termin otwarcia ofert: 25 lutego 2014 r. o godzinie 10.30. 
 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

 
 
 
       


