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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w
Rybniku

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Energetyków 46

Miejscowość:  Rybnik Kod pocztowy:  44-200 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 324291288

Osoba do kontaktów:  Agnieszka Niezgodzińska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291226, Magdalena
Wieczorek (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291080, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–14:00

E-mail:  zampub@szpital.rybnik.pl Faks:  +48 324291225

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.szpital.rybnik.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
dostawy leków przeciwbakteryjnych

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie realizowane dostawy leków przeciwbakteryjnych dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33651100  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
LAS-1745-PN/82-2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_dzprybnik
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-003997   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 012-016767  z dnia:  17/01/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
12/01/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1)Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: Żądania zamawiającego
w zakresie wykazania spełniania
warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004
r. – Prawo zamówień publicznych–
zwanej dalej Ustawą, i braku
podstaw do wykluczenia z powodu
niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy
są następujące: wykonawca jest
zobowiązany w niżej opisany sposób
wykazać odpowiednio, nie później
niż na dzień składania ofert:
1. spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy,
2. brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1
Ustawy.
Ad. 1.
Spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: Żądania zamawiającego
w zakresie wykazania spełniania
warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004
r. – Prawo zamówień publicznych–
zwanej dalej Ustawą, i braku
podstaw do wykluczenia z powodu
niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy
są następujące: wykonawca jest
zobowiązany w niżej opisany sposób
wykazać odpowiednio, nie później
niż na dzień składania ofert:
1. spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy,
2. brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1
Ustawy.
Ad. 1.
Spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

5 / 11

wykonawca jest zobowiązany
wykazać poprzez:
— dołączenie do oferty oświadczenia
o spełnianiu przez niego warunków
w zakresie określonym w art. 22 ust.
1 Ustawy – w stopniu pozwalającym
na zrealizowanie niniejszego
zamówienia,
— dołączenie do oferty zezwolenia
wymaganego ustawą z dnia 6.9.2001
r. - Prawo farmaceutyczne zgodnie
z wymaganiami szczegółowo
opisanymi poniżej w punkcie 2.
Ocena spełniania ww. warunków
zostanie dokonana na podstawie
ww. oświadczenia i dokumentu
na zasadzie spełnia / nie spełnia
(złożenie – we właściwej formie i o
wymaganej treści – oświadczenia, o
którym mowa poniżej w punkcie 2.1
i zezwolenia, o którym mowa poniżej
w punkcie 2.2, zostanie uznane za
potwierdzenie spełniania warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy).
Ad. 2.
Brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust.
1 Ustawy wykonawca jest
zobowiązany wykazać poprzez
dołączenie do oferty oświadczeń
i dokumentów - zgodnie z
wymaganiami szczegółowo
opisanymi poniżej w punkcie 3.
Ocena braku podstaw do
wykluczenia z ww. powodów
zostanie dokonana na podstawie
ww. oświadczeń i dokumentów
na zasadzie spełnia / nie spełnia
(złożenie - we właściwej formie i o
wymaganej treści - oświadczenia,
o którym mowa poniżej w punkcie
3.1 oraz dokumentów wymienionych
poniżej w punktach 3.2 do 3.6,
zostanie uznane za potwierdzenie
braku podstaw do wykluczenia;
w zakresie oświadczenia
wymienionego poniżej w punkcie
3.7: oświadczenie wykonawcy,
że nie należy on do żadnej grupy
kapitałowej, stanowić będzie
potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 2 pkt 5 Ustawy, natomiast w
przypadku złożenia listy podmiotów
należących do tej samej grupy

wykonawca jest zobowiązany
wykazać poprzez:
— dołączenie do oferty oświadczenia
o spełnianiu przez niego warunków
w zakresie określonym w art. 22 ust.
1 Ustawy – w stopniu pozwalającym
na zrealizowanie niniejszego
zamówienia,
— dołączenie do oferty zezwolenia
wymaganego ustawą z dnia 6.9.2001
r. - Prawo farmaceutyczne zgodnie
z wymaganiami szczegółowo
opisanymi poniżej w punkcie 2.
Ocena spełniania ww. warunków
zostanie dokonana na podstawie
ww. oświadczenia i dokumentu
na zasadzie spełnia / nie spełnia
(złożenie – we właściwej formie i o
wymaganej treści – oświadczenia, o
którym mowa poniżej w punkcie 2.1
i zezwolenia, o którym mowa poniżej
w punkcie 2.2, zostanie uznane za
potwierdzenie spełniania warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy).
Ad. 2.
Brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust.
1 Ustawy wykonawca jest
zobowiązany wykazać poprzez
dołączenie do oferty oświadczeń
i dokumentów - zgodnie z
wymaganiami szczegółowo
opisanymi poniżej w punkcie 3.
Ocena braku podstaw do
wykluczenia z ww. powodów
zostanie dokonana na podstawie
ww. oświadczeń i dokumentów
na zasadzie spełnia / nie spełnia
(złożenie - we właściwej formie i o
wymaganej treści - oświadczenia,
o którym mowa poniżej w punkcie
3.1 oraz dokumentów wymienionych
poniżej w punktach 3.2 do 3.6,
zostanie uznane za potwierdzenie
braku podstaw do wykluczenia;
w zakresie oświadczenia
wymienionego poniżej w punkcie
3.7: oświadczenie wykonawcy,
że nie należy on do żadnej grupy
kapitałowej, stanowić będzie
potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 2 pkt 5 Ustawy, natomiast w
przypadku złożenia listy podmiotów
należących do tej samej grupy



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

6 / 11

kapitałowej, która wskazuje, że
wykonawcy należący do tej grupy
złożyli odrębne oferty – zamawiający
zastosuje przepisy art. 24b Ustawy).
W celu wykazania spełniania
ww. warunków do oferty należy
dołączyć następujące oświadczenia
i dokumenty (załącznik nr 1
do oferty dotyczy przedmiotu
zamówienia, stąd numeracja
dotycząca oświadczeń i dokumentów
podmiotowych biegnie od numeru 2):
2. oświadczenia i dokumenty służące
wykazaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy,
2.1. oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy (wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2.1 do specyfikacji);
2.2. Zezwolenie wymagane
ustawą z dnia 6.9.2001 r. - Prawo
farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.
U. Nr 45 z 2008 r., poz. 271 z późn.
zm.);
Uwaga: Zamawiający wymaga,
aby ww. zezwolenie udzielone
było bezpośrednio wykonawcy
ubiegającemu się o zamówienie
publiczne, tj. nie dopuszcza
wykazania się w tym zakresie
dokumentem podmiotu trzeciego,
ponieważ uprawnienie wykonawcy
do opierania się na potencjale
podmiotów trzecich przy
wykazywaniu spełnienia warunków
wymienionych w art. 22 ust. 1
Ustawy – jak wynika z art. 26 ust.
2b – nie obejmuje m. in. warunku
posiadania uprawnień.
3. oświadczenia i dokumenty
służące wykazaniu braku podstaw
do wykluczenia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1
Ustawy,
3. oświadczenia i dokumenty służące
wykazaniu braku podstaw do
wykluczenia w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 i 2
Ustawy,
3.1. oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1
Ustawy (wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3.1 do specyfikacji),

kapitałowej, która wskazuje, że
wykonawcy należący do tej grupy
złożyli odrębne oferty – zamawiający
zastosuje przepisy art. 24b Ustawy).
W celu wykazania spełniania
ww. warunków do oferty należy
dołączyć następujące oświadczenia
i dokumenty (załącznik nr 1
do oferty dotyczy przedmiotu
zamówienia, stąd numeracja
dotycząca oświadczeń i dokumentów
podmiotowych biegnie od numeru 2):
2. oświadczenia i dokumenty służące
wykazaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy,
2.1. oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy (wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2.1 do specyfikacji);
2.2. Zezwolenie wymagane
ustawą z dnia 6.9.2001 r. - Prawo
farmaceutyczne;
Uwaga: Zamawiający wymaga,
aby ww. zezwolenie udzielone
było bezpośrednio wykonawcy
ubiegającemu się o zamówienie
publiczne, tj. nie dopuszcza
wykazania się w tym zakresie
dokumentem podmiotu trzeciego,
ponieważ uprawnienie wykonawcy
do opierania się na potencjale
podmiotów trzecich przy
wykazywaniu spełnienia warunków
wymienionych w art. 22 ust. 1
Ustawy – jak wynika z art. 26 ust.
2b – nie obejmuje m. in. warunku
posiadania uprawnień.
3. oświadczenia i dokumenty
służące wykazaniu braku podstaw
do wykluczenia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1
Ustawy,
3. oświadczenia i dokumenty służące
wykazaniu braku podstaw do
wykluczenia w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 i 2
Ustawy,
3.1. oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1
Ustawy (wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3.1 do specyfikacji),
3.2. aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
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3.2. aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3.3. aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
3.4. aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
3.5. aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8, 10 i 11 Ustawy, wystawiona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3.6. aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
Ustawy, wystawiona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (dotyczy
podmiotów zbiorowych),
3.7. oświadczenie dotyczące
przynależności wykonawcy do
grupy kapitałowej – lista podmiotów
należących do tej samej co
wykonawca grupy kapitałowej, o

i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3.3. aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
3.4. aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
3.5. aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8, 10 i 11 Ustawy, wystawiona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3.6. aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
Ustawy, wystawiona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (dotyczy
podmiotów zbiorowych),
3.7. oświadczenie dotyczące
przynależności wykonawcy do
grupy kapitałowej – lista podmiotów
należących do tej samej co
wykonawca grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
Ustawy, albo informacja o tym, że
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której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
Ustawy, albo informacja o tym, że
wykonawca nie należy do żadnej
grupy kapitałowej.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
- zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– w przypadku dokumentów
wymienionych jako załączniki nr 3.2
do nr 3.6 należy zastosować zasady
zawarte w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane z dnia 19 lutego 2013 r.
W szczególności w takim wypadku
w zakresie załączników nr 3.2, 3.3,
3.4 oraz 3.6 należy złożyć dokument
lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości (wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert),
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenia społeczne i

wykonawca nie należy do żadnej
grupy kapitałowej.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
- zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– w przypadku dokumentów
wymienionych jako załączniki nr 3.2
do nr 3.6 należy zastosować zasady
zawarte w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane z dnia 19 lutego 2013 r.
(Dz.U. 2013, poz. 231).
W szczególności w takim wypadku
w zakresie załączników nr 3.2, 3.3,
3.4 oraz 3.6 należy złożyć dokument
lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości (wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert),
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
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zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu (wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert),
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie
(wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert),
natomiast w zakresie załącznika nr
3.5 należy złożyć zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy (wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert).
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa
wyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem (z
zachowaniem ww. terminów).
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
udziału w postępowaniu 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:

przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu (wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert),
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie
(wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert),
natomiast w zakresie załącznika nr
3.5 należy złożyć zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy (wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert).
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa
wyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem (z
zachowaniem ww. terminów).
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
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:
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— 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.

– 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 zamrowienia 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.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego:

Zamiast:
23/02/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
24/02/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
23/02/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
24/02/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
23/02/2015   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
24/02/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/02/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-014832
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