
 

 

          Celestynów, dn. 10.03 2020 r.  

 

 

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH  

 

 

   

Dotyczy: modyfikacji treści SIWZ w sprawie nr WOFiTM/4/2020/PN na dostawę szczepionek 

   

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), wprowadza zmianę do treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Ponadto w związku z art. 12a ust. 2 Ustawy Pzp, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert. 

  

 

I. Dokonuje się zmiany zapisów w Rozdziale X SIWZ – Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie 

mają dostarczyć wykonawcy w ten sposób, że: 

 

- pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający 

żąda następujących dokumentów, które Wykonawca najwyżej oceniony będzie zobowiązany 

złożyć na wezwanie Zamawiającego: 

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt. 1 ustawy; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału                            

w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
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porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 

13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

5) oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz                             

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia                              

w sprawie spłat tych należności (wzór stanowi załącznik nr 3 a do SIWZ); 

6) oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór stanowi załącznik nr 3 b do SIWZ); 

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,                   

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych                 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). (wzór stanowi załącznik nr 3 c do SIWZ). 

8)  Zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenia na wytwarzanie 

produktu leczniczego lub importu produktu leczniczego zgodnie z Ustawą z dnia                               

15 marca 2019 roku Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2019.499 t.j.). 

UWAGA! 

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 4 ppkt 7. 

 

 

II. Dokonuje się zmiany zapisów w Rozdziale XV SIWZ – Miejsce oraz termin składania                            

i otwarcia ofert w ten sposób, że: 

 

- pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami należy złożyć poprzez platformę 

przetargową, w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności opatrzonej podpisem 

elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem nie później niż 26.03.2020 r.                     

godz. 09:00. Wykonawca powinien uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie i przesłanie 

oferty poprzez platformę przetargową.  

 

- pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.03.2020 r.                

godz. 10:00 budynek nr 2 – sala odpraw. Osoby będące obcokrajowcami, które chcą wejść 

na teren jednostki muszą spełniać wymagania określone w decyzji 21/MON z 10.02.2012 r.               

w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w Resorcie 

Obrony Narodowej. 

 

 



III. W pozostałym zapisie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje 

niezmieniona.  

 

 

 

 

 

 

KOMENDANT 
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