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Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę aparatu 

do echokardiografii 1 sztuka. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2015 poz. 2164 z 

póź.zm) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

w następujący sposób: 

1/ w pkt.IV.1.1.3 SIWZ zapis o treści: 

„Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                         

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.” 

zmienia na zapis o treści: 

„Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                       

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,                            

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.” 

2/ w pkt.IV.1.4.1.4) SIWZ zapis o treści: 

„4) Oryginału lub kopii zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu.” 

zmienia na zapis o treści: 

„4) Oryginału lub kopii zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 

że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu.” 
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3/ w pkt.IV.1.4.1 SIWZ zapis o treści: 

„Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.IV.1.4.1 SIWZ.” 

zmienia na zapis o treści: 

„Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych    

w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt.IV.1.4.1 SIWZ.” 

4/ w pkt.IV SIWZ zapis o treści: 

„W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane        

w niniejszym postępowaniu oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.1.2.1 SIWZ w zakresie, w 

którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia oraz dokumenty wymienione w pkt IV.1.3.1 oraz IV.1.4 SIWZ  muszą być 

złożone przez każdy podmiot. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przez podmioty występujące 

wspólnie, a oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 

ustawy.” 

zmienia na zapis o treści: 

„W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane        

w niniejszym postępowaniu oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.1.2.1 SIWZ w zakresie, w 

którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia oraz dokumenty wymienione w pkt IV.1.3.1 i pkt. IV.1.4.1 SIWZ  muszą 

być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przez podmioty 

występujące wspólnie, a oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 

ust. 2 ustawy.” 

 

W związku z powyższą zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w punkcie IV, IV.1.1.3, IV.1.4.1, IV.1.4.1.4)  oraz zmiany ogłoszenia o 

zamówieniu. 
 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego        

3. a/a 

 


