
 

 

 
Ogłoszenie nr 500265666-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.  

 
Radom: 

 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 643399-N-2018  
Data: 31/10/2018  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu, Krajowy numer 
identyfikacyjny 67020935600000, ul. ul. Juliana Aleksandrowicza  5, 26617   Radom, woj. 
mazowieckie, państwo Polska, tel. (48) 361 39 00, e-mail dzp@wss.com.pl, faks (48) 345 11 
18, 3451043.  
Adres strony internetowej (url): www.wss.com.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 7  
W ogłoszeniu jest: Oferta oprócz oświadczenia wymienionego w pkt III.3 musi zawierać: 1. 
dowód wniesienia wadium; 2. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z 
wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: 
wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto i warunki 
płatności, okres gwarancji, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji 
wszystkich postanowień SIWZ i wzorów umów bez zastrzeżeń; 3. Dokument potwierdzający 
odbycie wizji lokalnej o której mowa w rozdz. III. pkt. 5 4. Plan Organizacji Robót – 
sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale XIII pkt. 5 - dokument ma 
umożliwić dokonanie oceny oferty w kryterium „Plan Organizacji Robót Pi(o)” opisanym w 
rozdziale XIII SIWZ. 5. jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu oceny czy Wykonawca będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 6. dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy o ile nie jest on 
dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych. 7. w 
przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo wystawione na 
zasadach określonych w pkt 2.4., 8. w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy 
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz 
wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 u.p.z.p.) – aktualny dokument 
potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę 
regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w 
szczególności umowę spółki cywilnej  
W ogłoszeniu powinno być: Oferta oprócz oświadczenia wymienionego w pkt III.3 musi 
zawierać: 1. dowód wniesienia wadium; 2. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z 
wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: 



 

 

wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto i warunki 
płatności, okres gwarancji, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji 
wszystkich postanowień SIWZ i wzorów umów bez zastrzeżeń; 3. Plan Organizacji Robót – 
sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale XIII pkt. 5 - dokument ma 
umożliwić dokonanie oceny oferty w kryterium „Plan Organizacji Robót Pi(o)” opisanym w 
rozdziale XIII SIWZ. 4. jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu oceny czy Wykonawca będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 5. dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy o ile nie jest on 
dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych. 6. w 
przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo wystawione na 
zasadach określonych w pkt 2.4., 7. w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy 
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz 
wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 u.p.z.p.) – aktualny dokument 
potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę 
regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w 
szczególności umowę spółki cywilnej  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2)  
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2018-11-08, godzina: 10:00,  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu: Data: 2018-11-09, godzina: 10:00,  

 


