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Kraków, 28 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.2017.1579 z późn. zm.) 
modyfikuje SIWZ w następującym zakresie: 
 

1) Pkt. 6.3. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„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 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. 

6.3.2.4.  Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w JEDZ, odpowiada zakresowi 
informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o 
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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. 

6.3.2.5. W przypadku gdy oferta Wykonawcy została najwyżej oceniona w więcej niż jednym 
Pakiecie, Wykonawca może dokumenty wyszczególnione w pkt 6.3.1.1. oraz 
6.3.2.1.÷6.3.2.3. złożyć w jednym egzemplarzu.” 

2) Pkt. 6.8. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 (warunki udziału w postepowaniu, podstawy 
wykluczenia), 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 t.j. ze zm.). Informację w tym 
zakresie Wykonawca składa w JEDZ, stanowiący załącznik nr 1c do SIWZ. „ 

3) Pkt. 6.10. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„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 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.” 

4) Pkt. 6.13. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„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 6.10 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 osoby. Dokument, o których mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.” 
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5) 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 14.12.2017r., przed godziną 10.00. 

 

 

6) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Ofertę należy złożyć w terminie do 14.12.2017r. do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków.” 
 

7) Pkt.11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 14.12.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Sali 
Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie.„ 
 

8) Pkt.13.5 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w w/w kryteriach, wynosi 100.” 

 
 
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 

 


