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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 229743-2014 z dnia 2014-10-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Przemyśl
Dostawa ambulansu sanitarnego typu C o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t - wraz z dodatkowym
wyposażeniem - jako kpl zadanie, cztery pozycje asortymentowe. 1. AMBULANS SANITARNY typu C o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5...
Termin składania ofert: 2014-11-12

Numer ogłoszenia: 234473 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 229743 - 2014 data 31.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl, woj.
podkarpackie, tel. 16 6775065, fax. 16 6775064.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
10.12.2014r.
W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 12.12.2014r.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5). 1. Formularz
ofertowy wykonawcy wg treści załącznika nr 1 SIWZ; 2. Zbiorcze zestawienie kosztów realizacji
zamówienia wg treści załącznika nr: 1 oraz załączniki nr: 2 i 3 - do projektu umowy stanowiącej
załącznik nr 5 do SIWZ - na kpl zadanie ; 3. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 2 do SIWZ (w przypadku oferty
składanej wspólnie przez kilku wykonawców, oświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy
składa każdy wykonawca oddzielnie, natomiast w zakresie art. 22 ust. 2 - 4 ustawy oświadczenie
składa pełnomocnik wykonawców występujących wspólnie); Jeżeli wykonawca, wskazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda:
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oświadczenia z art. 24 ust. 1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia (w przypadku oferty składanej
wspólnie przez kilku wykonawców oświadczenie składa każdy wykonawca oddzielnie) - załącznik nr 3
SIWZ ; 4.W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa
wyżej wymieniony dokument odrębnie; 5. W przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez
osoby upoważnione przez wykonawcę do składania oświadczeń woli w jego imieniu należy
obowiązkowo dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów w imieniu wykonawcy - w
oryginale; 6. W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny
być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub konsorcjum lub przez jednego ze wspólników,
upoważnionego na piśmie. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub
urzędowo potwierdzony odpis; 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W
takiej sytuacji wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego - dokument ustanawiający to pełnomocnictwo - w oryginale lub urzędowo
potwierdzony odpis; 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów w. wym., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania tych osób.
W ogłoszeniu powinno być: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5). 1.
Formularz ofertowy wykonawcy wg treści załącznika nr 1 SIWZ ; 2. Zbiorcze zestawienie kosztów
realizacji zamówienia, wg treści załącznika nr: 1.1, 1.2 oraz załączniki nr: 2 i 3 - do projektu umowy
stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ - na dowolne zadanie lub dwa zadania, odpowiednio na które
wykonawca składa ofertę ; 3. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 2 do SIWZ (w przypadku oferty składanej wspólnie przez
kilku wykonawców, oświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy składa każdy wykonawca
oddzielnie, natomiast w zakresie art. 22 ust. 2 - 4 ustawy oświadczenie składa pełnomocnik
wykonawców występujących wspólnie); Jeżeli wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia z
art. 22 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda: oświadczenia z art.
24 ust. 1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia (w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku
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wykonawców oświadczenie składa każdy wykonawca oddzielnie) - załącznik nr 3 SIWZ ; 4.W
przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej
wymieniony dokument odrębnie; 5. W przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez osoby
upoważnione przez wykonawcę do składania oświadczeń woli w jego imieniu należy obowiązkowo
dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów w imieniu wykonawcy - w oryginale; 6. W
przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane
przez wszystkich wspólników spółki lub konsorcjum lub przez jednego ze wspólników, upoważnionego
na piśmie. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub urzędowo potwierdzony
odpis; 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego - dokument ustanawiający to pełnomocnictwo - w oryginale lub urzędowo potwierdzony
odpis; 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby
lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów
w. wym., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania tych osób. W przypadku oferty Wykonawcy na
zadanie nr 2, która okaże się najkorzystniejsza lecz będzie ona innego Wykonawcy niż
najkorzystniejsza dla zadania nr 1 - Zamawiający będzie wymagał, w wyznaczonym terminie i pod
rygorem odrzucenia oferty, złożenia przez tego Wykonawcę oferty z zad. nr 2 oświadczenia o:
zamontowaniu, poniesieniu kosztów zamontowania i dołączenia do oświadczenia pisemnej zgody
dostawcy (gwaranta ambulansu) na zamontowanie oferowanego DEFIBRYLATORA w miejscu przez
niego wskazanym oraz zgodnie z wymogami. Stosownie do wymogu wniesienia wadium
wynikającego z rozdz. VIII SIWZ zamawiający precyzuje również zapisy ogłoszenia dot. katalogu
dokumentów, które należy dołączyć do oferty i podaje że: kopię dowodu wniesienia wadium
umożliwiającą stwierdzenie, że wadium zostało przekazane zamawiającemu w terminie składania
ofert należy złożyć wraz z ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, należy
powyższy dokument w oryginale załączyć do oferty w osobnej kopercie (koszulce), a kopia ma
stanowić załącznik do oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem - rozwiązanie takie jest
niezbędne ze względu na konieczność dokonania zwrotu dokumentu.
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