
Ogłoszenie nr 46366 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.  
Wołów:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 36530-2017 
Data: 03/03/2017 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 
2074959600000, ul. ul. Inwalidów Wojennych  26, 56100   Wołów, woj. dolnośląskie, 
państwo Polska, tel. 71 380 58 01, e-mail przetargi@pcm-wolow.pl, faks 71 389 27 99.  
Adres strony internetowej (url):  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 1.1 
W ogłoszeniu jest:  
W ogłoszeniu powinno być:  

II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: III 
Punkt: 1.1 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  
 
Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: III 
Punkt: 1.2 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku udziału w 
postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ, tj. W celu 
wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa 
wraz z ofertą wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.  
 
Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: III 
Punkt: 1.3 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku udziału w 
postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ, tj. W celu 
wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa 
wraz z ofertą wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 



zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna ten warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż wykonali, minimum dwie dostawy ambulansu 
medycznego typu B na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy 
złotych). Wykaz wykonywanych lub wykonanych dostaw /usług – Załącznik nr 7 do SIWZ.  
 
Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: III 
Punkt: 5.1 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 8.2 W celu wstępnego wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą wypełnione 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 
do SIWZ. Wykonawca składa wraz z ofertą Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna ten warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż wykonali, minimum dwie dostawy ambulansu 
medycznego typu B na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy 
złotych). Wykaz wykonywanych lub wykonanych dostaw /usług – Załącznik nr 7 do SIWZ.  
 
Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: III 
Punkt: 2.2 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie 
wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące 
fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) (podstawa 
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w 
art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy 
Pzp)”  

 

 


