
              
   
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY                                

SZPITAL KLINICZNY                                                           

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO           

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego                            

w Katowicach 

                                                                         

Viridian Polska Sp. z o. o. 
ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa                   

 
WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW  

ORAZ POPRAWIENIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie okresowych 

przeglądów i konserwacji aparatury medycznej . 

 Nr sprawy:  ZP-19-056UN  

 
Na mocy upoważnienia zawartego w art. 26 ust. 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej zwana ustawą 

Pzp), Zamawiający wzywa Wykonawcę Viridian Polska Sp. z o. o. ul. Morgowa 4, 04-224 

Warszawa, do uzupełnienia oświadczenia w zakresie Standardowego Formularza 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie: 

 

2) Może skorzystać z usług następujących 

pracowników technicznych lub służb 

technicznych1, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 

W przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do 

następujących pracowników technicznych lub 

służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 

 

 

[……] 

  
Ponadto na podstawie art. 87 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, poprawia oczywistą omyłkę 

pisarska w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia w zakresie Część IV: Kryteria 

kwalifikacji : Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji A: 

Kompetencje: 

 

 

 

                                                           
1 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do 
przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II 
sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. W przypadku 
pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić 
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. W przypadku pracowników technicznych 
lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których 
zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. W tej rubryce formularza należy zawrzeć wykaz osób 
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, adekwatnie do wymogów określonych w tym zakresie przez zamawiającego w opisie warunku udziału w 
postępowaniu (kryterium kwalifikacji), które odnosi się do potencjału osobowego wykonawcy. 

Dyrektor 

            dr n. med. 
Włodzimierz  Dziubdziela 

 
      ul. Francuska 20-24 

40-027 Katowice 
 

                              SEKRETARIAT 
tel.: (32) 259-16-50 

        fax.: (32) 255 46 33 

  spskm@spskm.katowice.pl 
www.spskm.katowice.pl 

 
CENTRALA : 

Tel. (32) 259-12-00 

 

Katowice, dnia 19.07.2019 r.  

http://www.spskm.katowice.pl/
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w JEDZu Wykonawcy jest: 
 
Kompetencje  Odpowiedź  
1) Figuruje w odpowiednim 
rejestrze zawodowym lub 
handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim 
siedziby wykonawcy32: Jeżeli 
odnośna dokumentacja jest 
dostępna w formie 
elektronicznej, proszę 
wskazać:  

NIE (adres internetowy, 
wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 
[……][……][……]  

 

W JEDZu powinno być: 
 

 
Kompetencje  Odpowiedź  
1) Figuruje w odpowiednim 
rejestrze zawodowym lub 
handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim 
siedziby wykonawcy32: Jeżeli 
odnośna dokumentacja jest 
dostępna w formie 
elektronicznej, proszę 
wskazać:  

TAK (adres internetowy, 
wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): KRS: 
0000044969 

 
W/w omyłkę poprawiono na podstawie KRS: 0000044969, pobranego z ogólnodostępnej 
bazy danych https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs w dniu 15.07.2019r. 

 
. 

Wymagane oświadczenie należy dostarczyć do dnia:  26.07.2019 roku   w postaci 

elektronicznej i opatrzyć je kwalifikowanym  podpisem elektronicznym. W/w oświadczenie 

należy przekazać za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/spskm.katowice 

i formularza „wyślij wiadomość”.  

 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs

		2019-07-19T12:16:35+0200
	WŁODZIMIERZ DZIUBDZIELA




