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Ogłoszenie nr 312900 - 2016 z dnia 2016-09-23 r.
Jastrzębie-Zdrój:
OGŁOSZE IE O ZMIA IE OGŁOSZE IA
OGŁOSZE IE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

I FORMACJE O ZMIE IA YM OGŁOSZE IU
umer: 309788
Data: 16/09/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Krajowy numer identyfikacyjny
27279082400000, ul. al. Jana Pawła II 7, 44335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, tel. 32 47 84 200, faks
32 47 84 506.
Adres strony internetowej (url): http;//www.wss2
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIA Y W OGŁOSZE IU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
umer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, a także w rozdz. 12 ppkt. 12.7. niniejszej
SIWZ, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
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1)wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia,
łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji
wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część
zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) oświadczenia wymienione w
rozdziale 7. ppkt. 7.1. – 7.5. niniejszej SIWZ; 3) Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych
(Załącznik nr 1 do SIWZ) 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu,
z którego wynika zakres, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy (jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje
ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika). UWAGA: Pełnomocnictwo powinno być
przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę
udzielającą pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
umer sekcji: III
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykaz Oświadczeń lub Dokumentów, Składanych
przez Wykonawcę w Postępowaniu na Wezwanie Zamawiającego w Celu Potwierdzenia
Okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt3 Ustawy PZP: 1)odpis z właściwego rejestru lub
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, 2)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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