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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:  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Strzelecka 2

Miejscowość:  Kraków Kod pocztowy:  31-503 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +49 126198668

Osoba do kontaktów:  Marta Płatek

E-mail:  zp@dzieciecyszpital.pl Faks:  +49 126198668

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.dzieciecyszpital.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:
Sukcesywna dostawa antybiotyków

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa antybiotyków w ramach 3 pakietów, szczegółowo
opisanych w zał. nr 1B do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia (zwany dalej również
towarem) częściami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak
nie dłuższym niż w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Zamawiający składać będzie zamówienie faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest
potwierdzić niezwłocznie każde zamówienie faksem na nr +48 124312898 lub e-mailem na adres:
apteka@dzieciecyszpital.pl.
4. Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą na koszt
wykonawcy który należy uwzględnić w cenie oferty, miejsce dostaw: Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego.
5. Antybiotyki, stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać odpowiednie zapisy ustawy prawo
farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi
zmianami). Zaoferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w
ustawie Prawo farmaceutyczne.
6. Ilość podana w załączniku nr 1B do SIWZ, może ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy, jednak
nie więcej niż do 30 % ilości określonej w załączniku w ramach każdego z pakietów, w przypadku zmniejszenia
lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest towar. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie
stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Wykonawca oferując produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
wyrób medyczny, znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczaniu ceny musi wziąć pod uwagę
zapisy art. 9 ust. 2 ustawy z dn. 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz.U.2015.345 j.t. z późn. zm.), aktualne na dzień
składania ofert. Ponadto należy wziąć po uwagę wyjaśnienia dotyczące art. 9 ust. 2 ww. ustawy zawarte w
komunikacie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2012 r. (pismo MZ-PLR-460-12576-160/KB/12). Ceny oferowanych
produktów leczniczych znajdujących się w wykazie B i C Obwieszczenia Ministra Zdrowia nie mogą być wyższe
niż wysokość limitu finansowania.
8. Ilekroć w opisie zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z
postanowieniami PZP., jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez
niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ (w tym załączniku
nr 1B), bądź też przewiduje rozwiązania o parametrach wyższych niż wymagane przez Zamawiającego –
wykonawca winien załączyć do oferty dokumentację potwierdzającą niniejszą równoważność. W szczególności
wymaga się od Wykonawcy aby skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych odpowiadał wymaganiom
zawartym w niniejszej SIWZ.
9. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych
określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych decyzjach ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia w
oparciu o które towar zostały dopuszczony do obrotu na terenie RP oraz przestrzegania terminów ważności na
dostarczony towar.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawców w trakcie trwania umowy o
przedłożenie charakterystyk oferowanych produktów leczniczych oraz dokumentów dopuszczających oferowany
asortyment do obrotu i używania na terenie Polski.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33600000  
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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)
DZP.272-29/16

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Ludwik2
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-128334   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 195-352080  z dnia:  08/10/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
06/10/2016  (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 lubhandlowego

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: W postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego
udział mogą brać wykonawcy, którzy:
5.1. Spełniają warunki udziału w
postepowaniu w zakresie:
5.1.1. Kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów. W tym
zakresie Zamawiający wymaga
aby Wykonawca posiadał (dotyczy
Pakietu 1-3):
a) aktualną koncesje lub
zezwolenie Głównego
Inspektora Farmaceutycznego w
zakresie prowadzenia hurtowni
farmaceutycznej (dotyczy
Wykonawcy, który prowadzi
hurtownię) lub,
b) aktualne zezwolenie Głównego
Inspektora Farmaceutycznego na
wytwarzanie produktów leczniczych,

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: W postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego
udział mogą brać wykonawcy, którzy:
5.1. Spełniają warunki udziału w
postepowaniu w zakresie:
5.1.1. Kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów. W tym
zakresie Zamawiający wymaga
aby Wykonawca posiadał (dotyczy
Pakietu 1-3):
a) aktualną koncesje lub
zezwolenie Głównego
Inspektora Farmaceutycznego w
zakresie prowadzenia hurtowni
farmaceutycznej (dotyczy
Wykonawcy, który prowadzi
hurtownię) lub,
b) aktualne zezwolenie Głównego
Inspektora Farmaceutycznego na
wytwarzanie produktów leczniczych,
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(dotyczy wyłącznie Wykonawcy,
który jest wytwórcą) lub,
c) aktualne zezwolenie Głównego
Inspektora Farmaceutycznego
na prowadzenie składu
konsygnacyjnego, (dotyczy
wyłącznie Wykonawcy, który
prowadzi skład konsygnacyjny).
5.1.1.1. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, warunek
określony w pkt 5.1.1. SIWZ
musi być spełniony odrębnie
przez każdego z Wykonawców
występujących wspólnie.
5.2. Nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego z powodów
określonych w art. 24 ust. 1 PZP.
6. Wykaz oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających
spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia (dotyczy pakietu nr 1-3).
6.1. Wykonawca dołącza do oferty:
aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w postaci Formularza
Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienie (dalej
JEDZ), którego wzór zawiera
załącznik nr 1C do SIWZ. Informacje
zawarte w JEDZ stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt 5 SIWZ. Jeżeli
Wykonawca składa ofertę na więcej
niż jeden Pakiet składa odrębne
JEDZ do każdego z Pakietów, na
który składa ofertę.
6.2. Informacje dotyczące instrukcji
wypełnienia JEDZ znajdują się
na stronie internetowej Urzędu
Zamówień Publicznych pod
adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/
assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-
Europejski-Dokument-Zamowienia-
instrukcja.pdf. W zakresie wyłącznie
krajowych przestępstw określonych
w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca
składa oświadczenia w części III lit.
D JEDZ.
6.3. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia wezwie wykonawcę,
którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w

(dotyczy wyłącznie Wykonawcy,
który jest wytwórcą) lub,
c) aktualne zezwolenie Głównego
Inspektora Farmaceutycznego
na prowadzenie składu
konsygnacyjnego, (dotyczy
wyłącznie Wykonawcy, który
prowadzi skład konsygnacyjny).
5.1.1.1. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, warunek
określony w pkt 5.1.1. SIWZ
musi być spełniony odrębnie
przez każdego z Wykonawców
występujących wspólnie.
5.2. Nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego z powodów
określonych w art. 24 ust. 1 PZP.
6. Wykaz oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających
spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia (dotyczy pakietu nr 1-3).
6.1. Wykonawca dołącza do oferty:
aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w postaci Formularza
Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienie (dalej
JEDZ), którego wzór zawiera
załącznik nr 1C do SIWZ. Informacje
zawarte w JEDZ stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt 5 SIWZ.
6.2. Informacje dotyczące instrukcji
wypełnienia JEDZ znajdują się
na stronie internetowej Urzędu
Zamówień Publicznych pod
adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/
assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-
Europejski-Dokument-Zamowienia-
instrukcja.pdf. W zakresie wyłącznie
krajowych przestępstw określonych
w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca
składa oświadczenia w części III lit.
D JEDZ.
6.3. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia wezwie wykonawcę,
którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w
wyznaczonym - nie krótszym niż
10 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających
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wyznaczonym - nie krótszym niż
10 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1, tj.:
6.3.1. Oświadczeń i dokumentów na
potwierdzenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu w zakresie:
6.3.1.1. Kompetencji lub uprawnień,
o których mowa w pkt 5.1.1. SIWZ:
a) aktualną koncesje lub
zezwolenie Głównego
Inspektora Farmaceutycznego w
zakresie prowadzenia hurtowni
farmaceutycznej (dotyczy
Wykonawcy, który prowadzi
hurtownię) lub,
b) aktualne zezwolenie Głównego
Inspektora Farmaceutycznego na
wytwarzanie produktów leczniczych,
(dotyczy wyłącznie Wykonawcy,
który jest wytwórcą) lub,
c) aktualne zezwolenie Głównego
Inspektora Farmaceutycznego
na prowadzenie składu
konsygnacyjnego, (dotyczy
wyłącznie Wykonawcy, który
prowadzi skład konsygnacyjny).
6.3.2. Oświadczeń i dokumentów
na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia o których mowa w art.
24 ust. 1 PZP.
6.3.2.1. Informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13), 14) i 21) PZP, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
6.3.2.2. Oświadczenia Wykonawcy
o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo
– w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych
należności,
6.3.2.3. Oświadczenia Wykonawcy
o braku orzeczenia wobec niego

okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1, tj.:
6.3.1. Oświadczeń i dokumentów na
potwierdzenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu w zakresie:
6.3.1.1. Kompetencji lub uprawnień,
o których mowa w pkt 5.1.1. SIWZ:
a) aktualną koncesje lub
zezwolenie Głównego
Inspektora Farmaceutycznego w
zakresie prowadzenia hurtowni
farmaceutycznej (dotyczy
Wykonawcy, który prowadzi
hurtownię) lub,
b) aktualne zezwolenie Głównego
Inspektora Farmaceutycznego na
wytwarzanie produktów leczniczych,
(dotyczy wyłącznie Wykonawcy,
który jest wytwórcą) lub,
c) aktualne zezwolenie Głównego
Inspektora Farmaceutycznego
na prowadzenie składu
konsygnacyjnego, (dotyczy
wyłącznie Wykonawcy, który
prowadzi skład konsygnacyjny).
6.3.2. Oświadczeń i dokumentów
na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia o których mowa w art.
24 ust. 1 PZP.
6.3.2.1. Informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13), 14) i 21) PZP, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
6.3.2.2. Oświadczenia Wykonawcy
o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo
– w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych
należności,
6.3.2.3. Oświadczenia Wykonawcy
o braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne. Jeżeli treść informacji
przekazanych przez wykonawcę
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tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne. Jeżeli treść informacji
przekazanych przez wykonawcę
w JEDZ, odpowiada zakresowi
informacji, których zamawiający
wymaga poprzez żądanie
dokumentów, w szczególności o
których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i
ust. 4 Rozporządzenia w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U.2016.1126)
zamawiający może odstąpić od
żądania tych dokumentów od
wykonawcy. W takim przypadku
dowodem spełniania przez
wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia są odpowiednie
informacje przekazane przez
wykonawcę lub odpowiednio przez
podmioty, na których zdolnościach
lub sytuacji wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 22a
ustawy, w JEDZ.
6.3.2.4. W przypadku gdy oferta
Wykonawcy została najwyżej
oceniona w więcej niż jednym
Pakiecie, Wykonawca może
dokumenty wyszczególnione w pkt
6.3.2.1.÷6.3.2.3. złożyć w jednym
egzemplarzu.
6.4. Wykonawca, który podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16)-20)
PZP, może przedstawić dowody na
to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono

w JEDZ, odpowiada zakresowi
informacji, których zamawiający
wymaga poprzez żądanie
dokumentów, w szczególności o
których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i
ust. 4 Rozporządzenia w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U.2016.1126)
zamawiający może odstąpić od
żądania tych dokumentów od
wykonawcy. W takim przypadku
dowodem spełniania przez
wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia są odpowiednie
informacje przekazane przez
wykonawcę lub odpowiednio przez
podmioty, na których zdolnościach
lub sytuacji wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 22a
ustawy, w JEDZ.
6.3.2.4. W przypadku gdy oferta
Wykonawcy została najwyżej
oceniona w więcej niż jednym
Pakiecie, Wykonawca może
dokumenty wyszczególnione w pkt
6.3.2.1.÷6.3.2.3. złożyć w jednym
egzemplarzu.
6.4. Wykonawca, który podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16)-20)
PZP, może przedstawić dowody na
to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął
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prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
6.5. W okolicznościach wskazanych
w pkt 6.4. SIWZ Wykonawca
zobowiązany jest do wypełnienia
stosownych rubryk w JEDZ, a
następnie do złożenia dowodów
zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP.
6.6. Wykonawca nie podlega
wykluczeniu, jeżeli Zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna
za wystarczające przedstawione
dowody, o których mowa w pkt 6.5.
SIWZ za wystarczające.
6.7. Wykonawca, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust.
5 PZP, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ (W
przypadku gdy Wykonawca składa
ofertę na więcej niż jeden Pakiet,
niniejsze oświadczenie należy złożyć
odrębnie do każdego Pakietu.)
6.8. Wykonawca nie jest obowiązany
do złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 (podstawy
wykluczenia, warunki udziału w
postępowaniu), jeżeli Zamawiający
posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz.
352). Informację w tym zakresie

określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
6.5. W okolicznościach wskazanych
w pkt 6.4. SIWZ Wykonawca
zobowiązany jest do wypełnienia
stosownych rubryk w JEDZ, a
następnie do złożenia dowodów
zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP.
6.6. Wykonawca nie podlega
wykluczeniu, jeżeli Zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna
za wystarczające przedstawione
dowody, o których mowa w pkt 6.5.
SIWZ za wystarczające.
6.7. Wykonawca, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust.
5 PZP, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ (W
przypadku gdy Wykonawca składa
ofertę na więcej niż jeden Pakiet,
niniejsze oświadczenie należy złożyć
odrębnie do każdego Pakietu.)
6.8. Wykonawca nie jest obowiązany
do złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 (podstawy
wykluczenia, warunki udziału w
postępowaniu), jeżeli Zamawiający
posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz.
352). Informację w tym zakresie
Wykonawca składa w JEDZ,
stanowiący załącznik nr 1c do SIWZ.
6.9. Jeżeli będzie to niezbędne
do zapewnienia odpowiedniego
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Wykonawca składa w JEDZ,
stanowiący załącznik nr 1c do SIWZ.
6.9. Jeżeli będzie to niezbędne
do zapewnienia odpowiedniego
przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może
na każdym etapie postępowania
wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów o
których mowa w pkt 6.3. SIWZ,
a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
6.10. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie, o którym mowa w
zdaniu poprzednim Wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z
ofertą.
6.11. Wykonawca, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona,
na wezwanie Zamawiającego
zobowiązany będzie złożyć
oświadczenia i dokumenty podmiotu,
na zdolności lub sytuację którego
Wykonawca powoływał się w celu
wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, na
potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia z postępowania tego
podmiotu. Wykonawca zobowiązany
będzie również złożyć dokumenty
tego podmiotu potwierdzające
spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności
lub sytuacji, na których Wykonawca
polegał w celu wykazania spełniania
tych warunków.
6.12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt 6.3.2.1. SIWZ - składa
informację z odpowiedniego rejestru
albo, w przypadku braku takiego

przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może
na każdym etapie postępowania
wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów o
których mowa w pkt 6.3. SIWZ,
a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
6.10. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie, o którym mowa w
zdaniu poprzednim Wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z
ofertą.
6.11. Wykonawca, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona,
na wezwanie Zamawiającego
zobowiązany będzie złożyć
oświadczenia i dokumenty podmiotu,
na zdolności lub sytuację którego
Wykonawca powoływał się w celu
wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, na
potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia z postępowania tego
podmiotu. Wykonawca zobowiązany
będzie również złożyć dokumenty
tego podmiotu potwierdzające
spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności
lub sytuacji, na których Wykonawca
polegał w celu wykazania spełniania
tych warunków.
6.12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt 6.3.2.1. SIWZ - składa
informację z odpowiedniego rejestru
albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub
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rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 PZP.
6.13. Dokumenty, o których mowa
w pkt 6.12. SIWZ, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
6.14. Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa
w pkt 6.12. SIWZ, zastępuje się
je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokument, o których mowa w
zdaniu poprzednim powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
6.15. Wykonawca mający siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pkt 6.3.2.1. SIWZ,
składa dokument, o którym mowa
w pkt 6.14 SIWZ w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14
i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym,

miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 PZP.
6.13. Dokumenty, o których mowa
w pkt 6.12. SIWZ, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
6.14. Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa
w pkt 6.12. SIWZ, zastępuje się
je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokument, o których mowa w
zdaniu poprzednim powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
6.15. Wykonawca mający siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pkt 6.3.2.1. SIWZ,
składa dokument, o którym mowa
w pkt 6.14 SIWZ w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14
i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tej
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administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Dokument, o których mowa
w zdaniu poprzednim powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

osoby. Dokument, o których mowa
w zdaniu poprzednim powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

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:
08/11/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-143219
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