Sosnowiec, 05.12.2013r.

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: „Ubezpieczenie odpowiedzialności
Leszczyńskiego w Katowicach”

cywilnej

Szpitala

im.

Stanisława

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W dziale VI. dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy – Pzp tj. w przypadku gdy w przedmiotowym postępowaniu złożyły oferty
podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, chyba że wykażą, że istniejące pomiędzy
nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji (o ile dotyczy) albo
oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 8 do
SIWZ.”
2. W dziale VI. dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, wskazanych w Dziale VI. pkt 6 SIWZ, składają odpowiednio
dokumenty wskazane w § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U.
z 2013r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.”
3. Dodaje się Załącznik nr 8 do SIWZ w brzmieniu poniżej:
Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia pozostają bez zmian.

Pełnomocnik Zamawiającego
BONUS Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
(na oryginale podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ
……..….……………………..
nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ

Oświadczam (-y), że:
1. Zgodnie z art.26 ust.2 pkt 2 d oświadczamy, że nie należymy/należymy do grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity
Dz.U. z 2010r. Nr 113,poz.759) ̽
2. W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej ̽.

Uwaga!
* - niepotrzebne skreślić

.......................................................................
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
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