
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Organizacja szkoleń z podziałem na 2 zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
SEJNACH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790317340

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: dr Edwarda Rittlera 2

1.4.2.) Miejscowość: Sejny

1.4.3.) Kod pocztowy: 16-500

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 875172319

1.4.8.) Numer faksu: 875172335

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.sejny.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00066520

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00061026/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą: 
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do
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tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji; 
3) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę z
podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których usługa ta została
należycie wykonana. Dowodami są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Zamawiający wymaga:
a) w zakresie Zadania nr 1 – wykonanie jednej usługi szkoleniowej (seminarium lub kurs) w
podobnym bądź zbliżonym zakresie tematycznym do przedmiotu zamówienia o wartości min.
20.000,00 zł wraz z potwierdzeniem należytego wykonania,
b) w zakresie Zadania nr 2 – wykonanie jednej usługi szkoleniowej (seminarium lub kurs) w
podobnym bądź zbliżonym zakresie tematycznym do przedmiotu zamówienia o wartości min.
100.000,00 zł wraz z potwierdzeniem należytego wykonania.

Po zmianie: 
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji; 
3) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę z
podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których usługa ta została
należycie wykonana. Dowodami są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Zamawiający wymaga:
a) w zakresie Zadania nr 1 – wykonanie jednej usługi szkoleniowej (seminarium lub kurs) w
podobnym bądź zbliżonym zakresie tematycznym do przedmiotu zamówienia o wartości min.
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20.000,00 zł wraz z potwierdzeniem należytego wykonania,
b) w zakresie Zadania nr 2 – wykonanie jednej usługi szkoleniowej (seminarium lub kurs) w
podobnym bądź zbliżonym zakresie tematycznym do przedmiotu zamówienia o wartości min.
40.000,00 zł wraz z potwierdzeniem należytego wykonania.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-05-31 11:00

Po zmianie: 
2021-06-07 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-05-31 11:30

Po zmianie: 
2021-06-07 11:30
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