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Numer: 57298

Data: 03/04/2017

SEKCJA I : ZAMAWI AJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Krajowy numer identyfikacyjny 34141172700000, ul. Ul.

Wieniecka  49, 87800   Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 412 94 13, e-mail

szpital_wloclawek@interia.pl, faks 54 412 94 13.

Adres strony internetowej (url): www.szpital.wloclawek.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA I I :  ZMI ANY W OGŁOSZENI U

I I .1)  Tekst , kt óry należy zmienić:

Miej sce, w  którym znajduje się zmieniany t ekst :

Numer sekcj i: III.4)

Punkt :

W ogłoszeniu j est : 10. Wykonawcy zagraniczni: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt

2 lit. a) i b) niniejszego rozdziału: 11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której

Ogłoszenia powiązane:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów do ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą a
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dotyczy dokument wskazany w ust. 8 pkt 2 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ (informacja z Krajowego

Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1 ppkt I, w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. 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.

Postanowienie ust. 8 pkt 2 SIWZ stosuje się. 12. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących

wspólnie: 2) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa

w niniejszym rozdziale SIWZ, z tym, że oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 1, 2 niniejszego

rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 8 pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ

(dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z

osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w

postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.

W ogłoszeniu pow inno być: 10. Wykonawcy zagraniczni: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt

2 lit. a) i b) niniejszego rozdziału: 11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której

dotyczy dokument wskazany w ust. 9 pkt 2 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ (informacja z Krajowego

Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w ust. 10 pkt. 1 ppkt I, w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. 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.

Postanowienie ust. 9 pkt 2 SIWZ stosuje się. 12. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących

wspólnie: 2) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa

w niniejszym rozdziale SIWZ, z tym, że oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 1, 2 niniejszego

rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 9 pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ

(dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z

osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w

postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.
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