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Dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego pod nazwą: Dostawa 
implantów kręgosłupowych  
Ogłoszenie 2011/S 81-133463; data publikacji: 27/04/2011    
 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. 
Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iŜ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych dokonał następujących modyfikacji SIWZ: 

-    W SIWZ w dziale 6. zapis „W przypadku złoŜenia oferty przez spółkę cywilną, 
dokumenty, o których mowa w części 7 SIWZ, dotyczyć winny kaŜdego ze 
wspólników tej spółki.” zastępuje się zapisem „W przypadku złoŜenia oferty przez 
spółkę cywilną, dokumenty, o których mowa w części 6.1 SIWZ, dotyczyć winny 
kaŜdego ze wspólników tej spółki.” 

1. W SIWZ w dziale 12. Opis sposobu przygotowania ofert dodaje się pkt 16 o 
brzmieniu „16. JeŜeli oferta została podpisana przez osobę (lub osoby) inną niŜ 
figurująca w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego jako upowaŜniona do 
reprezentacji lub we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej do oferty naleŜy 
załączyć pełnomocnictwo uprawniające do dokonania tej czynności.  Pełnomocnictwo 
powinno być złoŜone w oryginale lub uwierzytelnionym przez mocodawcę odpisie 
albo kopii poświadczonej notarialnie.” 

2. W SIWZ w dziale 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  zapis „1.2 
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: 

- w pkt 1 lit.  b),c), d)  i f) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe : 
 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo , Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
- w pkt 1 lit. e) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym   w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.” 

zastępuje się zapisem „1.2 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o 
których mowa: 

- w pkt 1 lit.  2.,3., 4.  i 6. składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe : 
 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 



2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo , Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
- w pkt 1 lit. 5. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym   w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.” 

 
3. W Siwz w dziale 13. Termin składania i otwarcia ofert zapisy „02.06.2011” 

zastępuje się zapisami „10.06.2011” 
 
 
W związku z tym, iŜ zmiany SIWZ wymagają wprowadzenia zmian w ofertach  Zamawiający 
przedłuŜa termin wniesienia wadium, składania i otwarcia ofert na dzień 10.06.2011. Godziny 
pozostają bez zmian.   
 
 
 

Z powaŜaniem 
 
 


