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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 146775 - 2013 data 18.07.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin, 

woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4624569, fax. 091 4624640. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.2.  

 W ogłoszeniu jest: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -aktualne zaświadczenie 

właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. -aktualne 

zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert..  

 W ogłoszeniu powinno być: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -aktualne 

zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. -aktualne 

zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. -aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 

24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert..  



 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.3.1.  

 W ogłoszeniu jest: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potewierdzający, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości-

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływem składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

 W ogłoszeniu powinno być: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości-

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. -nie 

zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert -nie orzeczono wobec niego zakazu 

ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert oraz: -składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. -zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy-wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert..  

 


