
 

Nr postępowania: ZP/2/2015                                            Trzebnica, dnia 22.07.2015r.  

 

 

SPROSTOWANIE 2 

DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica 

tel. 071 312 09 20, fax 071 312 14 98 

www.szpital-trzebnica.pl 

 

dotyczy przetargu nieograniczonego 

na sukcesywną dostawę leków 
 

W związku z modyfikacją SIWZ Zamawiający zmienia zapisy ogłoszenia o zamówieniu                            

w następującym zakresie: 

 
 

Pkt. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  

spełniania tych warunków, lit. B ppkt. 2 

 
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.” 
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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” 

 

Pkt. VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

Było: 

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

do godz. 10.00
 

do dnia 31.07.2015r. Oferty będą przyjmowane w dni powszednie,                         

w godzinach: 8.00 - 15.00.  

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2015r. o godzinie 10.30 w siedzibie 

Zamawiającego, w Sali Audiowizualnej (4 piętro). 

 

Jest: 

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). 

 

 

Sprostowanie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 

22.07.2015r. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Zatwierdził: 

                 p.o. Dyrektora  

  

                                                                                        

                                                                                                      Piotr Dytko  

 

 


