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Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP/332/2016

Bolesławiec, dnia 28 października 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa
strzykawek infuzyjnych 1-strzykawkowych wraz ze stacjami dokującymi i stojakami. Znak sprawy:
13/pompy/16.
Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia o Zamówieniu.
Zamawiający w związku z zmianą zapisów SIWZ i ogłoszenia działając zgodnie z art. 12a pkt. 2 ust. 1 Ustawy
PZP, nie dokonuje zmiany terminu składania ofert, ponieważ wynosi on 18 dni, od dnia przekazania zmiany
ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, które nastąpiło w dniu 28 października 2016r.
Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków:
a) Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu
Otrzymuje brzmienie:
Punkt 5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 i 8.
b) Rozdział 6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1.
Otrzymuje brzmienie:
Rozdział 6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8
1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne ( Dz. U. z
2015r., poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015r. poz. 233 z późń. zm.)
2. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę, który naruszył obowiązki
dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy PZP, chyba że Wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
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c) Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania ofert. Punkt 12.8 Zawartość oferty. Złożona oferta musi
zawierać.
Zamawiający wykreśla punkt 12.8.4 SIWZ oświadczeń i dokumenty wymienione w pkt. 7.4. SIWZ.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
Zamawiający informuje, że niezwłocznie dokonał również zmiany ogłoszenia o zamówieniu w w/w zakresie.
Z poważaniem

