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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
znany) _____
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

Kod pocztowy: 44-330

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 324784561/548

Osoba do kontaktów: Magdalena Kozak, Katarzyna Cieślak
E-mail: zp@wss2.pl

Faks: +48 324784549

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.wss2.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa i montaż Dwupłaszczyznowego Stacjonarnego Angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń dla nowego
urządzenia BZP/38/382-14/15
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż Dwupłaszczyznowego Stacjonarnego Angiografu wraz z
adaptacją pomieszczeń dla nowego urządzenia BZP/38/382-14/15.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb
angiografu wraz z uzyskaniem wszelkich potrzebnych materiałów, badań, uzgodnień branżowych i ekspertyz.
Dokumentacja musi być kompletna i spełniać wszelkie wymogi prawne w celu uzyskania decyzji pozwolenia na
budowę oraz umożliwić realizację robót ogólnobudowlanych związanych z adaptacją.
2) Wykonanie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla angiografu zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną
dokumentacją projektową.
Zakres dokumentacji projektowej, adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń, wymagania techniczne,
architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne zawiera Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr
2 do SIWZ.
3) Dostawa, instalacja i uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2015 roku
angiografu dwupłaszczyznowego z możliwością synchronicznej (jednoczesnej) pracy obu płaszczyzn,
wraz z wszystkimi częściami składowymi, jego wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi i
współpracującymi oraz oprogramowaniem.
Zakres dostawy, parametry graniczne, funkcjonalność systemu i warunki związane z dostawą określone zostały
w załączniku nr 1 do SIWZ - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33111720
33111721
71221000
71320000
45000000
45215140
33111700
33111710

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
BZP/38/382-14/15
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_mira40
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-080919 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 119-216921 z dnia: 24/06/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
18/06/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Informacje i formalności konieczne Informacje i formalności konieczne
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
do dokonania oceny spełniania
do dokonania oceny spełniania
wymogów: 1 WYMAGANE
wymogów: 1 WYMAGANE
wykonawców, w tym wymogi
WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE
WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE
związane z wpisem do rejestru
WYKONAWCÓW DO UDZIAŁU W WYKONAWCÓW DO UDZIAŁU W
zawodowego lub handlowego
POSTĘPOWANIU
POSTĘPOWANIU
1.1 O udzielenie zamówienia
1.1 O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy,
mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki udziału w którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 Ustawy PZP dotyczące:
22 ust. 1 Ustawy PZP dotyczące:
1) W zakresie posiadania uprawnień 1) W zakresie posiadania uprawnień
do wykonywania określonej
do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli
działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania:
ich posiadania:
Zamawiający odstępuje od opisu
Zamawiający odstępuje od opisu
sposobu dokonywania oceny
sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunku w tym zakresie. spełnienia warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny
Zamawiający dokona oceny
spełnienia warunku udziału w
spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie
postępowaniu w tym zakresie
na podstawie Oświadczenia o
na podstawie Oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w
spełnianiu warunków udziału w
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postępowaniu – wg Załącznika nr 4 postępowaniu – wg Załącznika nr 4
do SIWZ.
do SIWZ.
2) W zakresie posiadania wiedzy
2) W zakresie posiadania wiedzy
i doświadczenia – Wykonawca
i doświadczenia – Wykonawca
udokumentuje, że w okresie
udokumentuje, że w okresie
3 lat przed upływem terminu
3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał
krótszy – w tym okresie, wykonał
zadanie o charakterze podobnym
zadanie o charakterze podobnym
do przedmiotu zamówienia – co
do przedmiotu zamówienia – co
najmniej 1 zadanie polegające na
najmniej 1 zadanie polegające na
dostawie i montażu Stacjonarnego dostawie i montażu Stacjonarnego
Angiografu wraz z adaptacją
Angiografu wraz z adaptacją
pomieszczeń, którego wartość winna pomieszczeń, którego wartość winna
wynosić minimum 3 500 000,00zł
wynosić minimum 3 000 000,00zł
brutto.
brutto.
3) W zakresie dysponowania
3) W zakresie dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia – Wykonawca
zamówienia – Wykonawca
dysponuje lub będzie dysponować dysponuje lub będzie dysponować
przy wykonywaniu prac osobami:
przy wykonywaniu prac osobami:
a) co najmniej 1 osobą przyjmującą a) co najmniej 1 osobą przyjmującą
obowiązki kierownika budowy,
obowiązki kierownika budowy,
posiadającą uprawnienia budowlane posiadającą uprawnienia budowlane
o specjalności konstrukcyjno –
o specjalności konstrukcyjno –
budowlanej lub odpowiadające im
budowlanej lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane,
ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
wcześniej obowiązujących
przepisów,
przepisów,
b) co najmniej 1 osobą przyjmującą b) co najmniej 1 osobą przyjmującą
obowiązki kierownika robót,
obowiązki kierownika robót,
posiadającą uprawnienia
posiadającą uprawnienia
budowlane o specjalności
budowlane o specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych lub
i elektroenergetycznych lub
odpowiadające im ważne
odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
wcześniej obowiązujących
przepisów,
przepisów,
c) co najmniej 1 osobą przyjmującą c) co najmniej 1 osobą przyjmującą
obowiązki kierownika robót,
obowiązki kierownika robót,
posiadającą uprawnienia budowlane posiadającą uprawnienia budowlane
o specjalności instalacyjnej w
o specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
wodociągowych i kanalizacyjnych
lub odpowiadające im ważne
lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
wcześniej obowiązujących
przepisów;
przepisów;
d) co najmniej 1 osobą, posiadającą d) co najmniej 1 osobą, posiadającą
uprawnienia do projektowania
uprawnienia do projektowania
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w specjalności architektonicznej
w specjalności architektonicznej
lub odpowiadające im ważne
lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
wcześniej obowiązujących
przepisów;
przepisów;
e) co najmniej 1 osobą, posiadającą e) co najmniej 1 osobą, posiadającą
uprawnienia do projektowania
uprawnienia do projektowania
w specjalności konstrukcyjno –
w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej lub odpowiadające im
budowlanej lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane,
ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
wcześniej obowiązujących
przepisów;
przepisów;
f) co najmniej 1 osobą, posiadającą f) co najmniej 1 osobą, posiadającą
uprawnienia do projektowania w
uprawnienia do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych, kanalizacyjnych
wodociągowych, kanalizacyjnych
lub odpowiadające im ważne
lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
wcześniej obowiązujących
przepisów;
przepisów;
g) co najmniej 1 osobą, posiadającą g) co najmniej 1 osobą, posiadającą
uprawnienia do projektowania
uprawnienia do projektowania
w specjalności instalacyjnej
w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i
i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub
elektroenergetycznych lub
odpowiadające im ważne
odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
wcześniej obowiązujących
przepisów;
przepisów;
UWAGA: Zamawiający nie
UWAGA: Zamawiający nie
dopuszcza łączenie przez jedną
dopuszcza łączenie przez jedną
osobę w/w funkcji.
osobę w/w funkcji.
UWAGA:
UWAGA:
— Uprawnienia budowlane, o
— Uprawnienia budowlane, o
których mowa wyżej powinny być
których mowa wyżej powinny być
zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
r., poz. 1409) oraz Rozporządzeniem r., poz. 1409) oraz Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2016 r. Nr w budownictwie (Dz. U. z 2016 r. Nr
83 poz. 578 ze zm.).
83 poz. 578 ze zm.).
— Dopuszcza się uprawnienia
— Dopuszcza się uprawnienia
równoważne – dla osoby, która
równoważne – dla osoby, która
posiada uzyskane przed dniem
posiada uzyskane przed dniem
wejścia ustawy z dnia 7 lipca 1994 wejścia ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, uprawnienia
r. Prawo budowlane, uprawnienia
lub stwierdzenie posiadania
lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego do
przygotowania zawodowego do
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pełnienia samodzielnych funkcji
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
technicznych w budownictwie.
Zakres posiadanych uprawnień
Zakres posiadanych uprawnień
winien być zgodny z zapisem §17
winien być zgodny z zapisem §17
ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia
Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2016 r. w sprawie
28 kwietnia 2016 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2016 r. Nr w budownictwie (Dz. U. z 2016 r. Nr
83 poz. 578 ze zm.) upoważniające 83 poz. 578 ze zm.) upoważniające
do nadzorowania w zakresie objętym do nadzorowania w zakresie objętym
zamówieniem.
zamówieniem.
— W przypadku Wykonawców
— W przypadku Wykonawców
zagranicznych, dopuszcza się
zagranicznych, dopuszcza się
równoważne kwalifikacje, zdobyte
równoważne kwalifikacje, zdobyte
w innych państwach, na zasadach w innych państwach, na zasadach
określonych w art.. 12 ustawy z dnia określonych w art.. 12 ustawy z dnia
12 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 12 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień
z uwzględnieniem postanowień
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.). U. 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.).
4) W zakresie sytuacji ekonomicznej 4) W zakresie sytuacji ekonomicznej
i finansowej:
i finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu
Zamawiający odstępuje od opisu
sposobu dokonywania oceny
sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunku w tym zakresie. spełnienia warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny
Zamawiający dokona oceny
spełnienia warunku udziału w
spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie
postępowaniu w tym zakresie
na podstawie Oświadczenia o
na podstawie Oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w
spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – wg Załącznika nr 4 postępowaniu – wg Załącznika nr 4
do SIWZ.
do SIWZ.
1.2 W przypadku specjalistów
1.2 W przypadku specjalistów
zagranicznych posiadających
zagranicznych posiadających
uprawnienia wydane poza terytorium uprawnienia wydane poza terytorium
Rzeczpospolitej Polski wymaga się Rzeczpospolitej Polski wymaga się
od Wykonawcy, aby osoby te spełniły od Wykonawcy, aby osoby te spełniły
odpowiednie warunki opisane w
odpowiednie warunki opisane w
art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2010r.
nr 243, poz. 1623 z póź. zm.)
nr 243, poz. 1623 z póź. zm.)
1.3 Wykonawca może polegać na
1.3 Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych lub
zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi dysponował zasobami niezbędnymi
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do realizacji zamówienia, w
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania
tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z
zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia – nich przy wykonaniu zamówienia –
przykładowy wzór stanowi załącznik przykładowy wzór stanowi załącznik
nr 10 do SIWZ.
nr 10 do SIWZ.
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby UWAGA: Zamawiający wymaga, aby
składany dokument:
składany dokument:
— wskazywał okres jakiego dotyczy — wskazywał okres jakiego dotyczy
zobowiązanie,
zobowiązanie,
— zawierał informację, który zasób — zawierał informację, który zasób
jest udostępniany przez inny
jest udostępniany przez inny
podmiot,
podmiot,
— w przypadku udostępnienia
— w przypadku udostępnienia
wiedzy i doświadczenia, określał
wiedzy i doświadczenia, określał
konkretną formę udziału ww.
konkretną formę udziału ww.
podmiotu w realizacji zamówienia
podmiotu w realizacji zamówienia
(np. podwykonawstwo, doradztwo
(np. podwykonawstwo, doradztwo
itp.),
itp.),
— jaki stosunek łączy wykonawcę z — jaki stosunek łączy wykonawcę z
podmiotem udostępniającym zasób podmiotem udostępniającym zasób
(np. umowa zlecenie, umowa o
(np. umowa zlecenie, umowa o
współpracę, kontrakt, inne).
współpracę, kontrakt, inne).
1.4 Podmiot, który zobowiązał się do 1.4 Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów zgodnie z
udostępnienia zasobów zgodnie z
pkt 1.3 (art. 26 ust.2b ustawy PZP), pkt 1.3 (art. 26 ust.2b ustawy PZP),
odpowiada solidarnie z Wykonawca odpowiada solidarnie z Wykonawca
za szkodę Zamawiającego
za szkodę Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępniania powstałą wskutek nieudostępniania
tych zasobów, chyba że za
tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie
nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
ponosi winy.
1.5 Spełnienie wymogów podanych 1.5 Spełnienie wymogów podanych
w punkcie 1.1 należy potwierdzić
w punkcie 1.1 należy potwierdzić
poprzez złożenie stosownych
poprzez złożenie stosownych
oświadczeń według załącznika
oświadczeń według załącznika
nr 10 do SIWZ oraz przedłożenie
nr 10 do SIWZ oraz przedłożenie
dokumentów
dokumentów
1.6 Ocena spełnienia warunków
1.6 Ocena spełnienia warunków
wymaganych od Wykonawców
wymaganych od Wykonawców
zostanie dokonana wg formuły
zostanie dokonana wg formuły
„spełnia / nie spełnia”.
„spełnia / nie spełnia”.
1.7 Niespełnienie chociażby
1.7 Niespełnienie chociażby
jednego warunku, skutkować
jednego warunku, skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania /odrzuceniem jego z postępowania /odrzuceniem jego
oferty.
oferty.
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE
DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCÓW
PRZEZ WYKONAWCÓW
2.1 Wykonawca zobowiązany jest
2.1 Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć:
przedłożyć:
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1) Wypełnione Zestawienie
1) Wypełnione Zestawienie
parametrów techniczno-użytkowych parametrów techniczno-użytkowych
zgodne w treścią z wzorem
zgodne w treścią z wzorem
stanowiącym – załącznik nr 1 do
stanowiącym – załącznik nr 1 do
SIWZ;
SIWZ;
2) Wypełniony Formularz oferty wraz 2) Wypełniony Formularz oferty wraz
z oświadczeniem o zapoznaniu się z z oświadczeniem o zapoznaniu się z
treścią specyfikacji i wzorem umowy, treścią specyfikacji i wzorem umowy,
o związaniu z ofertą – zgodny w
o związaniu z ofertą – zgodny w
treści z wzorem stanowiącym –
treści z wzorem stanowiącym –
załącznik nr 3 do SIWZ;
załącznik nr 3 do SIWZ;
3) Pełnomocnictwo do
3) Pełnomocnictwo do
reprezentowania wykonawcy
reprezentowania wykonawcy
w postępowaniu, z którego
w postępowaniu, z którego
wynika zakres, podpisane
wynika zakres, podpisane
przez osoby uprawnione do
przez osoby uprawnione do
reprezentowania Firmy, jeżeli
reprezentowania Firmy, jeżeli
wykonawca jest reprezentowany
wykonawca jest reprezentowany
przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje
ustawowy obowiązek ustanowienia ustawowy obowiązek ustanowienia
pełnomocnika jak w punkcie 10
pełnomocnika jak w punkcie 10
SIWZ;
SIWZ;
4) dowód wniesienia wadium w
4) dowód wniesienia wadium w
wysokości 150 000,00zł
wysokości 150 000,00zł
UWAGA: pełnomocnictwo i
UWAGA: pełnomocnictwo i
pisemne zobowiązanie powinno
pisemne zobowiązanie powinno
być przedstawione w oryginale lub być przedstawione w oryginale lub
kserokopii poświadczonej notarialnie. kserokopii poświadczonej notarialnie.
2.2 W zakresie potwierdzenia
2.2 W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na
niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do 1) Oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia – wg załącznika nr 5 do wykluczenia – wg załącznika nr 5 do
SIWZ;
SIWZ;
2) Aktualny odpis z właściwego
2) Aktualny odpis z właściwego
rejestru, lub centralnej ewidencji
rejestru, lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy
PZP, wystawiony nie wcześniej niż PZP, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do
składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenie wg
osób fizycznych oświadczenie wg
załącznika nr 6 do SIWZ w zakresie załącznika nr 6 do SIWZ w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.
art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.
3) Aktualnego zaświadczenia
3) Aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłaceniem Wykonawca nie zalega z opłaceniem
podatków, lub zaświadczenia, że
podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
zwolnienie, odroczenie lub
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rozłożenie na raty zaległych
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
upływem terminu składania ofert;
4) Aktualnego zaświadczenia
4) Aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
terminu składania ofert;
5) Aktualnej informacji z Krajowego 5) Aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1
określonym w art. 24 ust. 1
6) pkt 4-8 ustawy PZP, wystawionej 6) pkt 4-8 ustawy PZP, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składnia ofert;
upływem terminu składnia ofert;
7) Aktualnej informacji z Krajowego 7) Aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy PZP, wystawionej nie
9 ustawy PZP, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
upływem terminu składania ofert.
8) Aktualnej informacji z Krajowego 8) Aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
10-11 ustawy PZP, wystawionej
10-11 ustawy PZP, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
upływem terminu składania ofert.
2.3 Jeżeli wykonawca, wykazując
2.3 Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów
na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art.
na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części będą brały udział w realizacji części
zamówienia, zamawiający będzie
zamówienia, zamawiający będzie
żądał od wykonawcy przedstawienia żądał od wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów
w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt. dokumentów wymienionych w pkt.
2.2
2.2
2.4 Kwestie dotyczące rodzajów
2.4 Kwestie dotyczące rodzajów
dokumentów składanych przez
dokumentów składanych przez
Wykonawców mających siedzibę
Wykonawców mających siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
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reguluje Rozporządzenie Prezesa
reguluje Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego
Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013r. w sprawie rodzajów
2013r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz Zamawiający od Wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. z 2013r. poz. być składane (Dz. U. z 2013r. poz.
231).
231).
1) Wykonawca mający siedzibę
1) Wykonawca mający siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów,
Polskiej, zamiast dokumentów,
o których mowa powyżej: w pkt
o których mowa powyżej: w pkt
2.2 ppkt 2 (Aktualny odpis z
2.2 ppkt 2 (Aktualny odpis z
właściwego rejestru lub centralnej
właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji i informacji o działalności ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej), w pkt 2.2 ppkt
gospodarczej), w pkt 2.2 ppkt
3 (Aktualne zaświadczenie
3 (Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego), w pkt 2.2 ppkt 4
skarbowego), w pkt 2.2 ppkt 4
(Aktualne zaświadczenie właściwego (Aktualne zaświadczenie właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń
oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego
Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego) i w
Ubezpieczenia Społecznego) i w
punkcie w pkt 2.2 ppkt 6 (Aktualna punkcie w pkt 2.2 ppkt 6 (Aktualna
informacja z Krajowego Rejestru
informacja z Krajowego Rejestru
Karnego dotycząca podmiotów
Karnego dotycząca podmiotów
zbiorowych), składa dokument lub zbiorowych), składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju,
dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce
w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające
zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawione ogłoszono upadłości – wystawione
nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy
przed upływem terminu składania
przed upływem terminu składania
ofert;
ofert;
b) nie zalega z uiszczeniem
b) nie zalega z uiszczeniem
podatków, opłat, składek na
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie zakazu ubiegania się o zamówienie
– wystawione nie wcześniej niż 6
– wystawione nie wcześniej niż 6
(sześć) miesięcy przed upływem
(sześć) miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
terminu składania ofert;
2) Wykonawca mający siedzibę
2) Wykonawca mający siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu,
Polskiej, zamiast dokumentu,
o którym mowa powyżej w pkt
o którym mowa powyżej w pkt
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2.2 ppkt 5 i ppkt 7 (Aktualną
2.2 ppkt 5 i ppkt 7 (Aktualną
informację z Krajowego Rejestru
informację z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym
Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 10-11
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 10-11
Ustawy), składa zaświadczenie
Ustawy), składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą,
osoby, której dokumenty dotyczą,
w zakresie określonym w art. 24
w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 i pkt 10-11 Ustawy
ust. 1 pkt 4-8 i pkt 10-11 Ustawy
– wystawione nie wcześniej niż 6
– wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
składania ofert.
3) Jeżeli w miejscu zamieszkania
3) Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub
Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje
miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa
się dokumentów, o których mowa
w pkt 2.4 ppkt 1 i w pkt 2.4 ppkt
w pkt 2.4 ppkt 1 i w pkt 2.4 ppkt
2, zastępuje się je dokumentem
2, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w
zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby
którym określa się także osoby
uprawione do reprezentacji
uprawione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed
Wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym,
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma
kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem wystawione w lub przed notariuszem wystawione w
terminie jak powyżej (pkt 2.4 ppkt 1 i terminie jak powyżej (pkt 2.4 ppkt 1 i
w pkt 2.4 ppkt 2).
w pkt 2.4 ppkt 2).
4) W przypadku wątpliwości, co
4) W przypadku wątpliwości, co
do treści dokumentu złożonego
do treści dokumentu złożonego
przez wykonawcę mającego
przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może
Polskiej, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju miejsca
odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
dokumentu.
2.5 W celu wykazania braku podstaw 2.5 W celu wykazania braku podstaw
wykluczenia z postępowania o
wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego udzielenie zamówienia publicznego
wykonawcy w okolicznościach,
wykonawcy w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust.
o których mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5 Ustawy, Zamawiający
2 pkt 5 Ustawy, Zamawiający
żąda następujących oświadczeń
żąda następujących oświadczeń
i dokumentów: Listę podmiotów
i dokumentów: Listę podmiotów
należących do tej samej grupy
należących do tej samej grupy
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kapitałowej w rozumieniu ustawy z kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów albo
konkurencji i konsumentów albo
informację o tym, że nie należy do informację o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej.
grupy kapitałowej.
1) oświadczenie o przynależności do 1) oświadczenie o przynależności do
grupy kapitałowej, o treści zgodnej z grupy kapitałowej, o treści zgodnej z
załącznikiem nr 7 do SIWZ.
załącznikiem nr 7 do SIWZ.
2.6 W celu potwierdzenia, że
2.6 W celu potwierdzenia, że
oferowany przedmiot zamówienia
oferowany przedmiot zamówienia
odpowiada wymaganiom określonym odpowiada wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Wykonawca przez Zamawiającego, Wykonawca
jest obowiązany dołączyć do oferty: jest obowiązany dołączyć do oferty:
1) szczegółowy opis oferowanego
szczegółowy opis oferowanego
urządzenia (katalogi, ulotki
urządzenia (katalogi, ulotki
informacyjne, broszury, foldery
informacyjne, broszury, foldery,
itp.) z danymi technicznymi
oświadczenia Producenta na
dla oferowanego przedmiotu
potwierdzenie wymaganych
zamówienia potwierdzającymi
parametrów sprzętu medycznego,
spełnienie wymagań technicznoitp.) z danymi technicznymi
użytkowych stawianych przez
dla oferowanego przedmiotu
Zamawiającego;
zamówienia potwierdzającymi
2) oświadczenie o posiadaniu
spełnienie wymagań technicznopozwoleń na dopuszczenie do obrotu użytkowych stawianych przez
i używania – według załącznika nr 11 Zamawiającego;
do SIWZ.
2) oświadczenie o posiadaniu
2.7 Dokumenty są składane w
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu
oryginale lub kopii poświadczonej
i używania – według załącznika nr 11
za zgodność z oryginałem
do SIWZ.
przez wykonawcę. W przypadku
2.7 Dokumenty są składane w
wykonawców wspólnie ubiegających oryginale lub kopii poświadczonej
się o udzielenie zamówienia oraz
za zgodność z oryginałem
w przypadku innych podmiotów,
przez wykonawcę. W przypadku
na zasobach których wykonawca
wykonawców wspólnie ubiegających
polega na zasadach określonych
się o udzielenie zamówienia oraz
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
w przypadku innych podmiotów,
dokumentów dotyczących
na zasobach których wykonawca
odpowiednio wykonawcy lub tych
polega na zasadach określonych
podmiotów są poświadczane
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
za zgodność z oryginałem
dokumentów dotyczących
odpowiednio przez wykonawcę lub odpowiednio wykonawcy lub tych
te podmioty. Zamawiający może
podmiotów są poświadczane
żądać przedstawienia oryginału
za zgodność z oryginałem
lub notarialnie poświadczonej kopii odpowiednio przez wykonawcę lub
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
te podmioty. Zamawiający może
złożona kopia dokumentu jest
żądać przedstawienia oryginału
nieczytelna lub budzi wątpliwości
lub notarialnie poświadczonej kopii
co do jej prawdziwości. Dokumenty dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
sporządzone w języku obcym są
złożona kopia dokumentu jest
składane wraz z tłumaczeniem na
nieczytelna lub budzi wątpliwości
język polski.
co do jej prawdziwości. Dokumenty
2.8 Złożenie dokumentu w
sporządzone w języku obcym są
niewłaściwej formie (np. nie
składane wraz z tłumaczeniem na
poświadczone przez Wykonawcę za język polski.
zgodność z oryginałem odpisy lub
2.8 Złożenie dokumentu w
kopie) traktowane będzie jak jego
niewłaściwej formie (np. nie
brak.
poświadczone przez Wykonawcę za
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2.9 Uwaga w/w dokumenty
winny potwierdzać spełnianie
poszczególnych warunków na dzień
składania ofert.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

zgodność z oryginałem odpisy lub
kopie) traktowane będzie jak jego
brak.
2.9 Uwaga w/w dokumenty
winny potwierdzać spełnianie
poszczególnych warunków na dzień
składania ofert.

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-094454
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