
 

Katowice, dnia 25.04.2016 r. 
 
 

SM/ZP/1637/16            
          Uczestnicy postępowania  

przetargowego  
W s z y s c y  

 
Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę leków w rozbiciu na pakiety.    
 
 W związku z zamieszczeniem przez Urząd Zamówień Publicznych Komunikatu dotyczącego 
obowiązywania dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE  z  dnia 26 lutego 2014 roku, Zamawiający 
informuje, że w niniejszym postępowaniu będzie: 

1. akceptował oświadczenia własne Wykonawców składane w postaci jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 
ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – Dz. Urz. UE 
L 3/16. (W przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie 
znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp); 

2. samodzielnie pobierał dokumenty we wskazanych przez Wykonawcę bezpłatnych, ogólnodostępnych 
bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej w przypadku, gdy Wykonawca powoła się w 
jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na dostępność tych dokumentów; 

3. uwzględniał dokumenty podmiotowe Wykonawcy będące w posiadaniu Zamawiającego w przypadku, gdy 
Wykonawca powoła się na ww. dokumenty podmiotowe. 

 
Wobec powyższego Zamawiający zmienia SIWZ w następujący sposób: 
W Rozdz. IX dodaje się pkt 9 o brzmieniu:   
„6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie: 

a) akceptował oświadczenia własne Wykonawców składane w postaci jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 
ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – Dz. Urz. UE 
L 3/16. (W przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie 
znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp); 

b) samodzielnie pobierał dokumenty we wskazanych przez Wykonawcę bezpłatnych, ogólnodostępnych 
bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej w przypadku, gdy Wykonawca powoła się w 
jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na dostępność tych dokumentów; 

c) uwzględniał dokumenty podmiotowe Wykonawcy będące w posiadaniu Zamawiającego w przypadku, gdy 
Wykonawca powoła się na ww. dokumenty podmiotowe.” 

 
 

Z poważaniem: 
 

   Prezes Zarządu 
  
 
                     mgr inż. Krzysztof Zaczek 

 


