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Kraków, 14 listopada 2017r. 
 

wg rozdzielnika 
 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-27/17 
Przetarg nieograniczony pn. "Sukcesywna dostawa immunoglobulin" 
 

 
MODYFIKACJA SIWZ 

 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na 

podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 
roku, poz. 2164 z późn. zm.) modyfikuje SIWZ w następującym zakresie: 
 

1) Pkt. 6.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„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 spełnia warunki udziału  w postepowaniu (zgodnie z pkt 5.1. SIWZ) oraz nie podlega 
wykluczeniu(zgodnie  pkt 5.2 SIWZ.) 
6.1.1. Składając JEDZ, wykonawcy zobowiązani sią wypełnić część II sekcję A i B, część III sekcję A, 
B i D oraz sekcję C formularza JEDZ, ograniczając się do oświadczeń, w zakresie wskazanym 
poniżej, dotyczących następujących podstaw wykluczenia: 
6.1.1.1.  naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego, 
prawa pracy – tj. w zakresie podstawy, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. a) i d) ustawy, 
6.1.1.2. zawieranie porozumień z innymi Wykonawcami w celu zakłócenia konkurencji – tj. w 
zakresie podstawy, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 20) ustawy, 
6.1.1.3.  bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu niniejszego postępowania  tj. w 
zakresie podstawy, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19) ustawy, 
6.1.1.4.  wprowadzenie w błąd, zatajenie informacji lub niemożność przedstawienia 
wymaganych dokumentów lub bezprawne pozyskanie informacji na temat niniejszego 
postępowania – tj. w zakresie podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16) – 18) ustawy. 
6.1.2. Składając JEDZ, wykonawcy zobowiązani sią również wypełnić część IV, sekcję A 
formularza JEDZ. 
6.1.3. Wykonawcy, korzystając z serwisu eESPD, zobowiązani są wypełnić utworzoną przez 
Zamawiającego, poprzez serwis eESPD elektroniczną wersję formularza JEDZ (plik xml stanowiący 
Załącznik nr 3 do SIWZ), którą po wydrukowaniu i podpisaniu zobowiązani są złożyć – jak wyżej 
wskazano – wraz z ofertą. 
6.1.4. Serwis eESPD został udostępniony przez Komisję Europejską pod adresem: 
http://ec.europa.eu/growth/espd (bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu pod 
adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl).Dostęp do serwisu 
eESPD możliwy jest również poprzez zakładkę „Elektroniczne narzędzie do wypełniania 
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JEDZ/ESPD” pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-
zamowienia. 
6.1.5. Instrukcja wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.” 

2) Pkt. 10.10. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  Kopertę należy oznakować w niżej  podany sposób: 

 
 

(Nazwa i adres wykonawcy) 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków 
„Sukcesywna dostawa immunoglobulin” 
znak sprawy: DZP.271-27/17, nie otwierać przed 07.12.2017r., przed godziną 10.00. 

 

 
 

3) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Ofertę należy złożyć w terminie do 07.12.2017r. do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 – 503 
Kraków.” 
 
4) Pkt.11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 07.12.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. 
w Sali Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie.„ 

 
Modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowi integralną część SIWZ i jest 
wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 
 
 
Otrzymują: 
✓ strona internetowa Zamawiającego 
✓ a/a 
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