
 1

                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin 03-03-2016 r. 

Znak sprawy: ZP/220/16/16 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w czynnym budynku szpitala robót 
polegających na przebudowie pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki w budynku „W” SPSK-2. 
 

                                   MODYFIKACJA SIWZ NR 2 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający 
informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ. 

 
1.  Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany Projekt budowlano-wykonawczego - Architektura, Konstrukcja. 

Zamawiający dokonał uzupełnienia opisu izolacji przeciwwilgociowej. 
2.  W związku z oczywistą omyłką, Zamawiający z SIWZ rozdział I pkt. XIV wykreśla w całości ppkt. 3 i w 

to miejsce wprowadza ppkt. 3 w następującym brzmieniu: 
„3. Do Formularza oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

a) pełnomocnictwo - w przypadku, jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie 
pełnomocnictwa, pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub 
notarialnie poświadczonej kopii, a z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać 
uprawnienie do podpisania oferty; 

b) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania określone 
w pkt VI SIWZ; 

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16.02.2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów  albo informację o tym, że Wykonawca 
nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do formularza oferty 

d) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
określone w pkt VIII SIWZ; 

e) dowód wpłacenia/wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie:  
− pieniędzy – kopia przelewu 
− gwarancji lub poręczeń – kopia tych dokumentów. Oryginał należy złożyć w Kasie 

Zamawiającego.” 

3.  W związku z oczywistą omyłką, Zamawiający z ogłoszenia z pkt. IV.4.16) wykreśla w całości ppkt. 3 i w 
to miejsce wprowadza ppkt. 3 w następującym brzmieniu: 

„3. Do Formularza oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

a) pełnomocnictwo - w przypadku, jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie 
pełnomocnictwa, pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub 
notarialnie poświadczonej kopii, a z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać 
uprawnienie do podpisania oferty; 

b) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania określone 
w pkt VI SIWZ; 

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16.02.2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów  albo informację o tym, że Wykonawca 
nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do formularza oferty 

d) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
określone w pkt VIII SIWZ; 

e) dowód wpłacenia/wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie:  
− pieniędzy – kopia przelewu 

gwarancji lub poręczeń – kopia tych dokumentów. Oryginał należy złożyć w Kasie Zamawiającego.” 
 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą modyfikację podczas sporządzania i składania ofert.   
Z poważaniem  


