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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Krajowy numer
identyfikacyjny 29015600000, ul. ul. Konarskiego 13, 05400 Otwock, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 22 7794031 w. 477, e-mail dzp@spskgruca.pl, faks 22 7794031 w. 477.
Adres strony internetowej (url): www.spskgruca.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
Określenie warunków: zdolności technicznej lub zawodowej Dla uznania, że wykonawca
spełnia powyższy warunek zamawiający żąda by wykazał, że w okresie jednego roku
liczonego do daty składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie wykonał z należytą starannością 3 dostawy artykułów biurowych dla instytucji
publicznych. Wartość umów minimum 80 tysięcy zł brutto każda. Zamawiający, może na
każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunki, o których mowa w rozdz. V.1.2a) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie,
jeżeli: a) w zakresie zdolności technicznej odnoszącej się do wiedzy i doświadczenia, każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wykaże, że posiada
wymagane zdolności w pełnym zakresie. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wiedzy i
doświadczenia, przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielnie zamówienia w celu
spełnienia powyższego warunku Wykonawca może w celu spełnienia warunków, o których
mowa w rozdz. V.1.2) lit. a niniejszej SIWZ 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 nimi
stosunków. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. V.3
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 1) Wykonawca, który polega na
zdolnościach innych podmiotów udowodni 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) Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane wykonawcy
przez inne podmioty , pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Zamawiający wymaga
od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie

warunków: Określenie warunków: zdolności technicznej lub zawodowej Dla uznania, że
wykonawca spełnia powyższy warunek zamawiający żąda by wykazał, że w okresie jednego
roku liczonego do daty składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to
w tym okresie wykonał z należytą starannością 2 dostawy artykułów biurowych dla instytucji
publicznych. Wartość umów minimum 80 tysięcy zł brutto każda (pakiet ne 1). Wartość
umów minimum 10 tysięcy zł brutto każda (pakiet nr 2). W sytuacji złożenia oferty na dwa
pakiety, wykonawca zobowiązany jest wykazać się zdolnością techniczną dla każdego z
pakietów odrębnie. Zamawiający, może na każdym etapie postępowania, uznać, że
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych
lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V.1.2a)
niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli: a) w zakresie zdolności technicznej
odnoszącej się do wiedzy i doświadczenia, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielnie zamówienia wykaże, że posiada wymagane zdolności w pełnym zakresie.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania wiedzy i doświadczenia, przez podmioty ubiegające
się wspólnie o udzielnie zamówienia w celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca
może w celu spełnienia warunków, o których mowa w rozdz. V.1.2) lit. a niniejszej SIWZ 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 nimi stosunków. Zamawiający informuje, iż „stosowna
sytuacja”, o której mowa w rozdz. V.3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku,
kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni
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) Zamawiający oceni,
czy zasoby udostępniane wykonawcy przez inne podmioty , pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust.
5 pkt 1 Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy
realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu
tych osób: Nie
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2018-01-25, godzina: 09:45,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-29, godzina: 09:45,

