
SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY 

ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica 
Tel. 71 312-09-20  Fax. 71 312-14-98 

       E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl    
NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125 

www.szpital-trzebnica.pl 

1 
 

Trzebnica, 22.07.2015r. 

Nr postępowania: ZP/2/2015     

 

 

Modyfikacja SIWZ, Przedłużenie terminu składania ofert 

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę leków, zgodnie           

z art. 38 ust. 4 oraz 4a pkt. 2) oraz art. 12a ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), modyfikuje SIWZ oraz przedłuża termin 

składania ofert: 

 

Zamawiający modyfikuje Rozdz. IX, pkt. B, ppkt. 2 SIWZ: 

Było: 

„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w art. 22 ust 1 

pkt. 2), jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust.1 pkt. 2 

ustawy PZP) oraz przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 

załączy dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - co najmniej dwie dostawy leków 

o wartości brutto nie mniejszej niż wartość brutto oferty (wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ). 

Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw do różnych jednostek o mniejszym zakresie dla 

uzyskania wymagalnej wartości porównywalnej (np. jeżeli razem wartość brutto oferty wynosi 30 000 zł, 

należy przedstawić co najmniej 2 dostawy o wartości min. 30 000 zł każda). 

Dowodami o których mowa powyżej są: 

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert,  

2) oświadczenie wykonawcy –  jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej,  budzą 

wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że 

zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić 

się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać 

wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 

zamawiającemu. 

 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane                       

w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów.” 

 

Jest: 

„Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna, że Wykonawca 

spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w art. 22 ust 1 pkt. 2) ustawy PZP jeżeli złoży 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP) 

sporządzone według wzoru załącznika nr 3 do SIWZ” 

 

Jednocześnie Zamawiający anuluje załącznik nr 4 do SIWZ. 
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Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt. 1) ustawy PZP przedłuża 

termin składania i otwarcia ofert do dnia 17.08.2015r. oraz modyfikuje dodatkowo SIWZ                         

w zakresie: 

 

1) Rozdz. XI. Wymagania dotyczące wadium, pkt. 7 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„7. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 17.08.2015r. godz. 10.00 

Wykonawca wnosi wadium: 

-  w pieniądzu, 

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 

- w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- w gwarancjach bankowych, 

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (. Dz.U.2014.1804 j.t).  

W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona 

gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, 

bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.” 

 

2) Rozdz. XIV. Opis sposobu złożenia oferty, pkt. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

2. Na opakowaniu należy umieścić informacje: 

 

nazwa i adres Wykonawcy 

OFERTA PRZETARGOWA  

na sukcesywną dostawę leków 

Nr postępowania: ZP/2/2015 
 

„ Nie otwierać przed dniem 17.08.2015r. godz. 10.30” 

 

3) Rozdz. XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt. 1 i 2 SIWZ otrzymują brzmienie: 

„1. Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora                 

do godz. 10.00
 
do dnia 17.08.2015r. Oferty będą przyjmowane w dni powszednie, w godzinach:                       

8.00 - 15.00.  

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 17.08.2015r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego, 

w Sali Audiowizualnej (4 piętro).” 

 

Niniejsze stanowi  integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. 

postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. Pozostałe 

zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Opracowała: 

Ewa Sajewicz        

                                                                                                  Zatwierdził: 

                 p.o. Dyrektora  

  

                                                                                        

                                                                                                      Piotr Dytko  


