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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: " Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Lutycka 34
Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 60-415

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 618553510

Osoba do kontaktów: Eliza Nowak
E-mail: energia@szpitalewielkopolski.pl

Faks: +48 614152710

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.szpitalewielkopolski.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zakup energii elektrycznej dla 4. grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do 18 podmiotówZamawiających-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
09310000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
SIWZ Nr/4/9/2016
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_szpitalewielkopolski
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-122525 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
23/09/2016 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
III.1.1) Wymagane wadia i
wnieść wadium w wysokości 60
wnieść wadium w wysokości 60
000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt
gwarancje: (jeżeli dotyczy)
00/100
00/100
złotych) przed upływem terminu
złotych) przed upływem terminu
składania ofert.
składania ofert.
Wadium może być wniesione w:
Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub
2) poręczeniach bankowych, lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że
że
poręczenie kasy jest zawsze
poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez 5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn.
zm.).
zm.).
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Wadium w formie pieniądza należy Wadium w formie pieniądza należy
wnieść przelewem na konto w Banku wnieść przelewem na konto w Banku
Gospodarstwa Krajowego 62 1130 Gospodarstwa Krajowego 62 1130
1088 0001 3140 0720 0002, z
1088 0001 3140 0720 0002, z
dopiskiem na przelewie: „Wadium w dopiskiem na przelewie: „Wadium w
postępowaniu SIWZ/…/9/2016 na
postępowaniu SIWZ Nr/4/9/2016 na
zakup
zakup
energii elektrycznej”.
energii elektrycznej”.
Skuteczne wniesienie wadium w
Skuteczne wniesienie wadium w
pieniądzu następuje z chwilą uznania pieniądzu następuje z chwilą uznania
środków pieniężnych na rachunku środków pieniężnych na rachunku
bankowym Zamawiającego, o którym bankowym Zamawiającego, o którym
mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej
mowa wyżej niniejszej SIWZ, przed
SIWZ, przed upływem terminu
upływem terminu składania
składania
ofert (tj. przed upływem dnia
ofert (tj. przed upływem dnia
i godziny wyznaczonej jako
i godziny wyznaczonej jako
ostateczny termin składania ofert).
ostateczny termin składania ofert). Zamawiający zaleca, aby w
Zamawiający zaleca, aby w
przypadku wniesienia wadium w
przypadku wniesienia wadium w
formie:
formie:
1) pieniężnej – dokument
1) pieniężnej – dokument
potwierdzający dokonanie przelewu
potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał
2) innej niż pieniądz – oryginał
dokumentu został złożony w
dokumentu został złożony w
oddzielnej kopercie, a jego kopia w
oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
ofercie.
Z treści gwarancji/poręczenia winno
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde
wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej
wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty
kwoty
wadium w okolicznościach
wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5
określonych w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy PZP.
ustawy PZP.
Oferta wykonawcy, który nie wniesie
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób
wadium lub wniesie w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona.
nieprawidłowy zostanie odrzucona. Okoliczności i zasady zwrotu
Okoliczności i zasady zwrotu
wadium, jego przepadku oraz
wadium, jego przepadku oraz
zasady jego zaliczenia na poczet
zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia
zabezpieczenia
należytego wykonania umowy
należytego wykonania umowy
określa ustawa PZP.
określa ustawa PZP.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne

Zamiast:

Powinno być:

O udzielenie zamówienia mogą
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy nie ubiegać się Wykonawcy, którzy:
podlegają wykluczeniu oraz spełniają 1) nie podlegają wykluczeniu;
warunki udziału:
2) spełniają warunki udziału w
1) nie podlegają wykluczeniu;
postępowaniu dotyczące
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do dokonania oceny spełniania
wymogów:

2) spełniają warunki udziału w
a) Wykonawca musi posiadać
postępowaniu dotyczące
kompetencje lub uprawnienia do
a) Wykonawca musi posiadać
prowadzenia określonej działalności
kompetencje lub uprawnienia do
zawodowej,
prowadzenia określonej działalności o ile wynika to z odrębnych
zawodowej,
przepisów, pozwalające na realizację
o ile wynika to z odrębnych
zamówienia
przepisów, pozwalające na realizację Ocena spełnienia warunku będzie
zamówienia
dokonywana spełnia/ nie spełnia, w
Ocena spełnienia warunku będzie
oparciu o:
dokonywana spełnia/ nie spełnia, w -aktualną koncesję na prowadzenie
oparciu o:
działalności gospodarczej w zakresie
-aktualną koncesję na prowadzenie obrotu energią elektryczną wydaną
działalności gospodarczej w zakresie przez Prezesa Urzędu Regulacji
obrotu energią elektryczną wydaną Energetyki
przez Prezesa Urzędu Regulacji
-Wykonawca musi znajdować się w
Energetyki
sytuacji ekonomicznej lub finansowej
-Wykonawca musi znajdować się w pozwalające, na realizację
sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamówienia.
pozwalające, na realizację
Ocena spełnienia warunku będzie
zamówienia.
dokonywana metodą spełnia/ nie
Ocena spełnienia warunku będzie
spełnia, w oparciu o:
dokonywana metodą spełnia/ nie
-dokument potwierdzający, że
spełnia,
wykonawca jest ubezpieczony
w oparciu o:
od odpowiedzialności cywilnej w
-dokument potwierdzający, że
zakresie
wykonawca jest ubezpieczony
prowadzonej działalności związanej
od odpowiedzialności cywilnej w
z przedmiotem zamówienia minimum
zakresie
5 000 000,00 zł.
prowadzonej działalności związanej c) Wykonawca musi posiadać
z przedmiotem zamówienia minimum zdolność techniczną lub zawodową
5 000 000,00 zł.
pozwalającą na realizację
c) Wykonawca musi posiadać
zamówienia,
zdolność techniczną lub zawodową Oświadczenie, o którym mowa
pozwalającą na realizację
wyżej Wykonawca składa na
zamówienia,
formularzu jednolitego europejskiego
Oświadczenie, o którym mowa
dokumentu zamówienia (JEDZ),
wyżej2 Wykonawca składa na
sporządzonego zgodnie z wzorem
formularzu jednolitego europejskiego standardowego formularza
dokumentu zamówienia (JEDZ),
określonego w rozporządzeniu
sporządzonego zgodnie z wzorem wykonawczym Komisji Europejskiej
standardowego formularza
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
określonego w
dyrektywy 2014/24/
rozporządzeniu wykonawczym
UE, zwanym dalej „oświadczeniem”
Komisji Europejskiej wydanym na
Do oferty każdy wykonawca musi
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy dołączyć:
2014/24/
– aktualny na dzień składania ofert
UE, zwanym dalej „oświadczeniem” dokument Jednolity Europejski
Do oferty każdy wykonawca musi
Dokument Zamówień (JEDZ).
dołączyć:
W przypadku wspólnego
–aktualny na dzień składania ofert ubiegania się o zamówienie przez
dokument Jednolity Europejski
wykonawców dokument JEDZ składa
Dokument Zamówień (JEDZ).
każdy z
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W przypadku wspólnego
wykonawców wspólnie ubiegających
ubiegania się o zamówienie przez
się o zamówienie. JEDZ musi
wykonawców dokument JEDZ składa potwierdzać spełnianie warunków
każdy z
udziału
wykonawców wspólnie ubiegających w postępowaniu, brak podstaw
się o zamówienie. JEDZ musi
wykluczenia w zakresie, w którym
potwierdzać spełnianie warunków
każdy z wykonawców wykazuje
udziału
spełnianie
w postępowaniu, brak podstaw
warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia w zakresie, w którym
brak podstaw wykluczenia.
każdy z wykonawców wykazuje
Na żądanie zamawiającego,
spełnianie
wykonawca, który zamierza
warunków udziału w postępowaniu, powierzyć wykonanie części
brak podstaw wykluczenia.
zamówienia podwykonawcom,
Na żądanie zamawiającego,
w celu wykazania braku istnienia
wykonawca, który zamierza
wobec nich podstaw wykluczenia
powierzyć wykonanie części
z udziału w postępowaniu składa
zamówienia
dokument JEDZ.
podwykonawcom, w celu wykazania Wykonawca, który powołuje się
braku istnienia wobec nich
na zasoby innych podmiotów, w
podstaw wykluczenia z udziału w
celu wykazania braku istnienia
postępowaniu
wobec nich podstaw wykluczenia
składa dokument JEDZ.
oraz spełnienia - w zakresie, w
Wykonawca, który powołuje się na jakim powołuje się na ich zasoby zasoby innych podmiotów, w celu
warunków udziału w postępowaniu
wykazania braku istnienia wobec
składa także JEDZ zamieszcza
nich
informacje o tych podmiotach w
podstaw wykluczenia oraz spełnienia dokumencie, o którym mowa w
- w zakresie, w jakim powołuje się
ww. Zamawiający przed udzieleniem
na ich zasoby - warunków udziału
zamówienia, wezwie wykonawcę,
w postępowaniu składa także JEDZ którego oferta została najwyżej
zamieszcza informacje o tych
oceniona,
podmiotach w dokumencie, o którym do złożenia w wyznaczonym
mowa w
terminie, nie krótszym niż 10 dni,
ww..
aktualnych na dzień złożenia
Zamawiający przed udzieleniem
następujących
zamówienia, wezwie wykonawcę,
dokumentów:
którego oferta została najwyżej
1) W celu potwierdzenia spełnienia
oceniona,
przez Wykonawcę warunków udziału
do złożenia w wyznaczonym
w postępowaniu:
terminie, nie krótszym niż 10 dni,
a) aktualnej koncesji na
aktualnych na dzień złożenia
potwierdzenie działalności
następujących
gospodarczej w zakresie obrotu
dokumentów:
energią elektryczną wydaną
1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Prezesa Urzędu Regulacji
przez Wykonawcę warunków udziału Energetyki,
w postępowaniu:
2) W celu potwierdzenia braku
a) aktualnej koncesji na
podstaw do wykluczenia Wykonawcy
potwierdzenie działalności
z udziału w postępowaniu:
gospodarczej w zakresie obrotu
a) Informacji z Krajowego Rejestru
energią elektryczną wydaną
Karnego w zakresie określonym w
przez Prezesa Urzędu Regulacji
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP,
Energetyki,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania oferty,
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2) W celu potwierdzenia braku
b) zaświadczenia właściwego
podstaw do wykluczenia Wykonawcy naczelnika urzędu skarbowego
z udziału w postępowaniu:
potwierdzającego, że wykonawca
a) Informacji z Krajowego Rejestru nie zalega z opłacaniem podatków,
Karnego w zakresie określonym w wystawionego nie wcześniej
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP,
niż 3 miesiące przed upływem
wystawionej nie wcześniej niż 6
terminu składania ofert, lub innego
miesięcy przed upływem terminu
dokumentu potwierdzającego, że
składania oferty,
wykonawca zawarł porozumienie z
b) zaświadczenia właściwego
właściwym organem podatkowym
naczelnika urzędu skarbowego
w sprawie spłat tych należności
potwierdzającego, że wykonawca nie wraz z ewentualnymi odsetkami lub
zalega z
grzywnami, w szczególności uzyskał
opłacaniem podatków, wystawionego przewidziane prawem zwolnienie,
nie wcześniej niż 3 miesiące przed odroczenie lub rozłożenie na raty
upływem terminu składania ofert, lub zaległych płatności lub wstrzymanie
innego dokumentu
w całości wykonania decyzji
potwierdzającego, że wykonawca
właściwego organu;
zawarł porozumienie z właściwym
c) zaświadczenia właściwej
organem podatkowym
terenowej jednostki organizacyjnej
w sprawie spłat tych należności
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
wraz z ewentualnymi odsetkami lub lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
grzywnami, w szczególności uzyskał Społecznego albo innego dokumentu
przewidziane prawem zwolnienie,
potwierdzającego, że wykonawca nie
odroczenie lub rozłożenie na raty
zalega
zaległych płatności lub wstrzymanie z opłacaniem składek na
w
ubezpieczenia społeczne lub
całości wykonania decyzji
zdrowotne, wystawionego nie
właściwego organu;
wcześniej niż 3 miesiące
c) zaświadczenia właściwej
przed upływem terminu składania
terenowej jednostki organizacyjnej ofert, lub innego dokumentu
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że wykonawca
lub Kasy
zawarł porozumienie z właściwym
Rolniczego Ubezpieczenia
organem w sprawie spłat tych
Społecznego albo innego dokumentu należności wraz z ewentualnymi
potwierdzającego, że wykonawca nie odsetkami lub grzywnami, w
zalega
szczególności uzyskał przewidziane
z opłacaniem składek na
prawem zwolnienie, odroczenie
ubezpieczenia społeczne lub
lub rozłożenie na raty zaległych
zdrowotne, wystawionego nie
płatności lub wstrzymanie w całości
wcześniej niż 3 miesiące
wykonania decyzji właściwego
przed upływem terminu składania
organu;
ofert, lub innego dokumentu
d) odpisu z właściwego rejestru lub
potwierdzającego, że wykonawca
z centralnej ewidencji i informacji o
zawarł
działalności gospodarczej, jeżeli
porozumienie z właściwym organem odrębne przepisy wymagają wpisu
w sprawie spłat tych należności wraz do rejestru lub ewidencji, w celu
z ewentualnymi odsetkami lub
potwierdzenia braku podstaw
grzywnami, w szczególności uzyskał wykluczenia
przewidziane prawem zwolnienie,
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
odroczenie lub rozłożenie na raty
ustawy PZP;
zaległych płatności lub wstrzymanie Wykonawca w terminie 3 dni od
w całości wykonania decyzji
dnia zamieszczenia na stronie
właściwego organu;
internetowej informacji, o której
mowa w art. 86
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d) odpisu z właściwego rejestru lub ust. 5 ustawy PZP, przekaże
z centralnej ewidencji i informacji o zamawiającemu oświadczenie
działalności gospodarczej, jeżeli
o przynależności lub braku
odrębne przepisy wymagają wpisu przynależności do tej
do rejestru lub ewidencji, w celu
samej grupy kapitałowej, o której
potwierdzenia braku podstaw
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
wykluczenia
ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
oświadczenia,
ustawy PZP;
wykonawca może przedstawić
Wykonawca w terminie 3 dni od
dowody, że powiązania z innym
dnia zamieszczenia na stronie
wykonawcą nie prowadzą do
internetowej informacji, o której
zakłócenia
mowa w art. 86
konkurencji w postępowaniu o
ust. 5 ustawy PZP, przekaże
udzielenie zamówienia. Zamawiający
zamawiającemu oświadczenie
zaleca aby przygotować zgodnie ze
o przynależności lub braku
wzorem określonym w załączniku nr
przynależności do tej
4 do SIWZ.
samej grupy kapitałowej, o której
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
lub miejsce zamieszkania poza
ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
oświadczenia,
zamiast
wykonawca może przedstawić
dokumentów, o których mowa w pkt
dowody, że powiązania z innym
2) składa:
wykonawcą nie prowadzą do
1) Pkt 2) lit. a)- informację z
zakłócenia
odpowiedniego rejestru albo, w
konkurencji w postępowaniu o
przypadku braku takiego rejestru,
udzielenie zamówienia. Zamawiający inny równoważny
zaleca aby przygotować zgodnie ze dokument wydany przez właściwy
wzorem określonym w załączniku nr organ sądowy lub administracyjny
…………. do SIWZ.
kraju, w którym wykonawca ma
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
lub miejsce zamieszkania lub
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, miejsce zamieszkania ma osoba,
zamiast
której dotyczy informacja albo
dokumentów, o których mowa w pkt dokument, w
2) składa:
zakresie określonym w art. 24
1) Pkt 2) lit. a)- informację z
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP,
odpowiedniego rejestru albo, w
wystawiony nie wcześniej niż 6
przypadku braku takiego rejestru,
miesięcy przed
inny równoważny
upływem terminu składania ofert;
dokument wydany przez właściwy
2) Pkt 2) b) - d) - dokument lub
organ sądowy lub administracyjny
dokumenty wystawione w kraju, w
kraju, w którym wykonawca ma
którym wykonawca ma siedzibę lub
siedzibę
miejsce
lub miejsce zamieszkania lub
zamieszkania, potwierdzające
miejsce zamieszkania ma osoba,
odpowiednio, że:
której dotyczy informacja albo
a) nie zalega z opłacaniem
dokument, w
podatków, opłat, składek na
zakresie określonym w art. 24
ubezpieczenie społeczne lub
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP,
zdrowotne albo że
wystawiony nie wcześniej niż 6
zawarł porozumienie z właściwym
miesięcy przed
organem w sprawie spłat tych
upływem terminu składania ofert;
należności wraz z ewentualnymi
odsetkami
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2) Pkt 2) b) - d) - dokument lub
lub grzywnami, w szczególności
dokumenty wystawione w kraju, w uzyskał przewidziane prawem
którym wykonawca ma siedzibę lub zwolnienie, odroczenie lub
miejsce
rozłożenie na raty
zamieszkania, potwierdzające
zaległych płatności lub wstrzymanie
odpowiednio, że:
w całości wykonania decyzji
a) nie zalega z opłacaniem
właściwego organu, wystawiony nie
podatków, opłat, składek na
wcześniej
ubezpieczenie społeczne lub
niż 3 miesiące przed upływem
zdrowotne albo że
terminu składania ofert,
zawarł porozumienie z właściwym
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie
organem w sprawie spłat tych
ogłoszono upadłości, wystawiony nie
należności wraz z ewentualnymi
wcześniej niż 6 miesięcy przed
odsetkami
upływem terminu składania ofert.
lub grzywnami, w szczególności
4) Jeżeli w kraju, w którym
uzyskał przewidziane prawem
wykonawca ma siedzibę lub
zwolnienie, odroczenie lub
miejsce zamieszkania lub miejsce
rozłożenie na raty
zamieszkania
zaległych płatności lub wstrzymanie ma osoba, której dokument dotyczy,
w całości wykonania decyzji
nie wydaje się dokumentów, o
właściwego organu, wystawiony nie których mowa w pkt 3, zastępuje się
wcześniej
je dokumentem zawierającym
niż 3 miesiące przed upływem
odpowiednio oświadczenie
terminu składania ofert,
wykonawcy, ze wskazaniem osoby
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie lub osób
ogłoszono upadłości, wystawiony nie uprawnionych do jego reprezentacji,
wcześniej niż 6 miesięcy przed
lub oświadczenie osoby, której
upływem terminu składania ofert.
dokument miał dotyczyć, złożone
4) Jeżeli w kraju, w którym
przed
wykonawca ma siedzibę lub
notariuszem lub przed organem
miejsce zamieszkania lub miejsce
sądowym, administracyjnym albo
zamieszkania
organem samorządu zawodowego
ma osoba, której dokument dotyczy, lub gospodarczego właściwym ze
nie wydaje się dokumentów, o
względu na siedzibę lub miejsce
których mowa w pkt 3, zastępuje się zamieszkania wykonawcy lub
je dokumentem zawierającym
miejsce
odpowiednio oświadczenie
zamieszkania tej osoby.
wykonawcy, ze wskazaniem osoby Wykonawca mający siedzibę na
lub osób
terytorium Rzeczpospolitej polskiej,
uprawnionych do jego reprezentacji, w odniesieniu do osoby mającej
lub oświadczenie osoby, której
miejsce
dokument miał dotyczyć, złożone
zamieszkania poza terytorium
przed
Rzeczpospolitej Polskiej, której
notariuszem lub przed organem
dotyczy dokument wskazany w 3 pkt.
sądowym, administracyjnym albo
1),
organem samorządu zawodowego składa dokument, w zakresie
lub gospodarczego właściwym ze
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14
względu na siedzibę lub miejsce
i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym
zamieszkania wykonawcy lub
miejsce
miejsce
zamieszkania ma osoba, której
zamieszkania tej osoby.
dokument miał dotyczyć, nie wydaje
Wykonawca mający siedzibę na
się takich dokumentów, zastępuje się
terytorium Rzeczpospolitej polskiej, go
dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym
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w odniesieniu do osoby mającej
przed notariuszem lub przed
miejsce
organem sądowym,
zamieszkania poza terytorium
administracyjnym albo organem
Rzeczpospolitej Polskiej, której
samorządu zawodowego lub
dotyczy dokument wskazany w 3 pkt. gospodarczego właściwym ze
1),
względu na miejsce
składa dokument, w zakresie
zamieszkania tej osoby.
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14
Jeżeli wykonawca nie złoży JEDZ,
i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym
oświadczeń lub dokumentów
miejsce
potwierdzających okoliczności, o
zamieszkania ma osoba, której
których
dokument miał dotyczyć, nie wydaje mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
się takich dokumentów, zastępuje się lub innych dokumentów niezbędnych
go
do przeprowadzenia postępowania,
dokumentem zawierającym
oświadczenia lub dokumenty
oświadczenie tej osoby złożonym
są niekompletne, zawierają
przed notariuszem lub przed
błędy lub budzą wskazane przez
organem sądowym,
zamawiającego
administracyjnym albo organem
wątpliwości, zamawiający wezwie
samorządu zawodowego lub
do ich złożenia, uzupełnienia,
gospodarczego właściwym ze
poprawienia w terminie przez siebie
względu na miejsce
wskazanym, chyba że mimo
zamieszkania tej osoby.
ich złożenia oferta wykonawcy
Jeżeli wykonawca nie złoży JEDZ, podlegałaby odrzuceniu albo
oświadczeń lub dokumentów
konieczne byłoby
potwierdzających okoliczności, o
unieważnienie postępowania.
których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wezwie
do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-123391
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