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Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: http://
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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 Szpital
Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) nr
postępowania DZP/72/2017

Adres pocztowy: ul. Konarskiego 13
Miejscowość: Otwock

Kod pocztowy: 05-400

Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 227794031-217

Osoba do kontaktów: Karolina Kęsik
E-mail: dzp@spskgruca.pl

Faks: +48 227794031-477

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.spskgruca.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, montaż i uruchomienie zdalnie sterowanego, cyfrowego aparatu rentgenowskiego do fluoroskopii i
radiografii dla SPSK im. prof. A. Grucy CMKP DZP/72/2017
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. III siwz oraz w załączniku nr 1 do siwz - Formularz
ofertowy załączniku nr 7 do siwz - Tabeli wymaganych parametrów granicznych oraz załączniku nr 9 do siwz Pracach instalacyjnych.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%
ceny brutto podanej w ofercie, nie później niż w dniu podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy
PZP.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej wpłaty należy
dokonać na rachunek bankowy Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama
Grucy CMKP, 05-400 Otwock ul. Konarskiego 13, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie
Nr rachunku 29 1130 1017 0020 1470 1520 0004z podaniem w tytule wpłaty zabezpieczenie należytego
wykonania umowy dotyczy sprawy numer (DZP/72/2017)
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, projekt dokumentu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych najpóźniej dzień przed
planowanym terminem podpisania umowy w celu zaakceptowania przez Zamawiającego.
6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,
o których mowa w art. 148 ust. 1i 2 ustawy PZP.
8. Część zabezpieczenia (70%) wygaśnie/zostanie zwrócona nie wcześniej niż w 30-stym dniu od dnia
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy. Pozostała część zabezpieczenia (30%)
wygaśnie/zostanie zwrócona nie wcześniej niż w 15-stym po upływie okresu rękojmi za wady.
9. Zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie
roku, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
10. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji/
poręczenia z treści dokumentu winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz
Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie
Zamawiającego, bez odwołania, bez warunków, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i
bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
33111000

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)
DZP/72/2017
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_spskgruca
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-084530 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 121-245980 z dnia: 28/06/2017 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
23/06/2017 (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:
zmieniany tekst:
Sytuacja podmiotowa wykonawców,
III.2.1)
w tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:
1) Spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone w art.
22 ust. 1 ,1a i 1 b ustawy PZP,
dotyczący
a) zdolności technicznej lub
zawodowej
Dla uznania, że wykonawca spełnia
warunek zdolności technicznej lub
zawodowej, zamawiający żąda
bywykazał, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres
prowadzeniadziałalności jest krótszy
to w tym okresie wykonał z należytą
starannością minimum 3 odrębne
zamówieniapolegające na dostawie

Powinno być:
Sytuacja podmiotowa wykonawców,
w tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:
1) Spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone w art.
22 ust. 1 ,1a i 1 b ustawy PZP,
dotyczący
a) zdolności technicznej lub
zawodowej
Dla uznania, że wykonawca spełnia
warunek zdolności technicznej lub
zawodowej, zamawiający żąda
bywykazał, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres
prowadzeniadziałalności jest krótszy
to w tym okresie wykonał z należytą
starannością minimum 3 odrębne
zamówieniapolegające na dostawie
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zdalnie sterowanego cyfrowego (nie zdalnie sterowanego cyfrowego (nie
ucyfrowionego – czyli z detektorem ucyfrowionego – czyli z detektorem
wbudowanymna stałe) aparatu RTG wbudowanymna stałe) aparatu RTG
do fluoroskopii i radiografii wraz
do fluoroskopii i radiografii wraz
ze świadczeniem usługi serwisu
ze świadczeniem usługi serwisu
gwarancyjnego,przy czym w dwóch gwarancyjnego,przy czym w dwóch
zamówieniach serwis gwarancyjny zamówieniach serwis gwarancyjny
powinien być już świadczony przez powinien być już świadczony przez
min. 12 miesięcy.Zamówienia mogą min. 12 miesięcy.Zamówienia mogą
być zrealizowane na tego samego być zrealizowane na tego samego
zamawiającego. Zamawiający
zamawiającego. Zamawiający
wymaga, aby odbiorcamizamówienia wymaga, aby odbiorcamizamówienia
były publiczne bądź niepubliczne
były publiczne bądź niepubliczne
podmioty lecznicze.
podmioty lecznicze.
Dla uznania, że wykonawca spełnia Dla uznania, że wykonawca spełnia
warunek zdolności technicznej
warunek zdolności technicznej
lub zawodowej do wykonania
lub zawodowej do wykonania
zamówienia,zamawiający żąda,
zamówienia,zamawiający żąda,
by wykonawca wykazał, co
by wykonawca wykazał, co
najmniej: dwóch inżynierów serwisu najmniej: dwóch inżynierów serwisu
przeszkolonych przezproducenta w przeszkolonych przezproducenta w
zakresie instalacji zaoferowanego
zakresie instalacji zaoferowanego
aparatu.
aparatu.
b) sytuacji ekonomiczne lub
b) sytuacji ekonomiczne lub
finansowej
finansowej
Dla uznania, że wykonawca
Dla uznania, że wykonawca
spełnia warunek sytuacji
spełnia warunek sytuacji
ekonomicznej, zamawiający żąda, ekonomicznej, zamawiający żąda,
by wykonawcawykazał, że jest
by wykonawcawykazał, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej
cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej zprzedmiotem działalności związanej zprzedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia zamówienia na sumę ubezpieczenia
1 000 000 PLN.
1 000 000 PLN.
2) Nie podlegają wykluczeniu
2) Nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na
zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1ustawy PZP podstawie art. 24 ust. 1ustawy PZP
2. Ocena spełnienia w/w warunków 2. Ocena spełnienia w/w warunków
dokonana zostanie na podstawie
dokonana zostanie na podstawie
informacji zawartych w dokumencie informacji zawartych w dokumencie
Jednolity Europejski Dokument
Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia, z którego treści winno Zamówienia, z którego treści winno
wynikać jednoznacznie, iż w/w
wynikać jednoznacznie, iż w/w
warunkiWykonawca spełnia na dzień warunkiWykonawca spełnia na dzień
składania ofert
składania ofert
W celu wykazania spełniania przez W celu wykazania spełniania przez
wykonawcę warunków, o których
wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1a oraz art. 24 mowa w art. 22 ust. 1a oraz art. 24
ust. 1ustawy Pzp, zamawiający żąda ust. 1ustawy Pzp, zamawiający żąda
dokumentu:
dokumentu:
1) Jednolity Europejski Dokument
1) Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia (JEDZ) wg wzoru
Zamówienia (JEDZ) wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.
2) Wykazu wykonanych głównych
2) Wykazu wykonanych głównych
dostaw, w okresie ostatnich
dostaw, w okresie ostatnich
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trzech lat przed upływem terminu
trzech lat przed upływem terminu
składaniaofert, a jeżeli okres
składaniaofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
prowadzenia działalności jest
krótszy – to w tym okresie, wraz z
krótszy – to w tym okresie, wraz z
podaniem przedmiotu, datwykonania podaniem przedmiotu, datwykonania
i podmiotów, na rzecz, których
i podmiotów, na rzecz, których
dostawy zostały wykonane,
dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy
oraz załączeniem dowodów, czy
zostaływykonane należycie – wg
zostaływykonane należycie – wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 wzoru stanowiącego załącznik nr 5
do SIWZ
do SIWZ
3) Wykazu osób, które będą
3) Wykazu osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych zaświadczenie
odpowiedzialnych zaświadczenie
usług, kontrolę jakości, wraz z
usług, kontrolę jakości, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczeniai
zawodowych, doświadczeniai
wykształcenia niezbędnych do
wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
zakresu wykonywanych przez
nie czynności,oraz informacją o
nie czynności,oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi
podstawie do dysponowania tymi
osobami; – wg wzoru stanowiącego osobami; – wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 doSIWZ
załącznik nr 6 doSIWZ
4) Opłaconej polisy, a w
4) Opłaconej polisy, a w
przypadku jej braku, innego
przypadku jej braku, innego
dokumentu potwierdzającego,
dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca jestubezpieczony
że wykonawca jestubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej
od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej
w zakresie prowadzonej
działalności związanej z
działalności związanej z
przedmiotemzamówienia.
przedmiotemzamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnienie warunków udziału
spełnienie warunków udziału
w postępowaniu polega na
w postępowaniu polega na
zasobachinnych podmiotów na
zasobachinnych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a
zasadach określonych w art. 22a
ustawy PZP zobowiązany jest
ustawy PZP zobowiązany jest
oprócz oświadczeń idokumentów
oprócz oświadczeń idokumentów
wymienionych powyżej dodatkowo: wymienionych powyżej dodatkowo:
1) udowodnić Zamawiającemu,
1) udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie
że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami dysponował niezbędnymi zasobami
tychpodmiotów, w szczególności
tychpodmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
potrzeby realizacji zamówienia.
2) w przypadku zaistnienia
2) w przypadku zaistnienia
okoliczności zachodzących w
okoliczności zachodzących w
pkt 1), Wykonawca zobowiązany
pkt 1), Wykonawca zobowiązany
jest do dostarczenianiezbędnych
jest do dostarczenianiezbędnych
dokumentów wymienionych w ust. dokumentów wymienionych w ust.
1 pkt 1), 3 oraz 4 dotyczących
1 pkt 1), 3 oraz 4 dotyczących
podmiotu, z którego zasobówbędzie podmiotu, z którego zasobówbędzie
korzystał i go wykaże.3. W celu
korzystał i go wykaże.3. W celu
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wykazania braku podstaw do
wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o
wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcyw udzielenie zamówienia wykonawcyw
okolicznościach, o których
okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy Pzp, Zamawiający żąda
ustawy Pzp, Zamawiający żąda
następującegodokumentu:
następującegodokumentu:
1) Listy podmiotów należących
1) Listy podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej,
do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 11
o której mowa w art. 24 ust. 11
ustawy PZP, alboinformację o tym, ustawy PZP, alboinformację o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej że nie należy do grupy kapitałowej
w oryginale w terminie do 3 dni
w oryginale w terminie do 3 dni
od daty zamieszczenia nastronie
od daty zamieszczenia nastronie
internetowej informacji o której mowa internetowej informacji o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp wg wzoru w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3do SIWZ stanowiącego załącznik nr 3do SIWZ
4. Dokumenty wymagane
4. Dokumenty wymagane
Zamawiającego do złożenia
Zamawiającego do złożenia
przez Wykonawcę, którego
przez Wykonawcę, którego
oferta zostanie najwyżejwybrana
oferta zostanie najwyżejwybrana
jako najkorzystniejsza oferta,
jako najkorzystniejsza oferta,
potwierdzające brak podstawy
potwierdzające brak podstawy
wykluczenia:
wykluczenia:
1) Informacja z Krajowego Rejestru 1) Informacja z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy
pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed terminem składania miesięcy przed terminem składania
ofert.
ofert.
2) Zaświadczenie właściwego
2) Zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego
naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego iż wykonawca
potwierdzającego iż wykonawca
nie zalega zopłatami podatkowymi nie zalega zopłatami podatkowymi
wystawione nie wcześniej niż 3
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
składania ofert.
3) Zaświadczenie właściwej
3) Zaświadczenie właściwej
terenowej jednostki organizacyjne
terenowej jednostki organizacyjne
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub KasyRolniczych Ubezpieczeń
lub KasyRolniczych Ubezpieczeń
Społecznych, albo innego
Społecznych, albo innego
dokumentu potwierdzającego, że
dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalegaz opłatami
Wykonawca nie zalegaz opłatami
składek ubezpieczenia społecznego składek ubezpieczenia społecznego
i zdrowotnego, wystawione
i zdrowotnego, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące
nie wcześniej niż 3 miesiące
przedupływem terminu składania
przedupływem terminu składania
ofert.
ofert.
4) Odpis z właściwego rejestru lub 4) Odpis z właściwego rejestru lub
centralnej ewidencji i informacji
centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej – w
o działalności gospodarczej – w
celupotwierdzenia braku podstaw
celupotwierdzenia braku podstaw
wykluczenia wykonawcy na
wykluczenia wykonawcy na
podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy
Pzp.
Pzp.
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Uwaga! Zamawiający przed
Uwaga! Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia wezwie
udzieleniem zamówienia wezwie
wykonawcę, którego oferta została wykonawcę, którego oferta została
najwyżejocenia w postępowaniu,
najwyżejocenia w postępowaniu,
do złożenia w/w dokumentów w
do złożenia w/w dokumentów w
wyznaczonym ( nie krótszym niż 10 wyznaczonym ( nie krótszym niż 10
dni) terminie.
dni) terminie.
5. Oświadczenia i dokumenty, jakie 5. Oświadczenia i dokumenty, jakie
mają dostarczyć Wykonawcy mający mają dostarczyć Wykonawcy mający
siedzibę poza terytorium
siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Rzeczypospolitej Polskiej
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiastdokumentów, o których
zamiastdokumentów, o których
mowa w ust. 4:
mowa w ust. 4:
1) składa informację z
1) składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w
odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru,
przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważnydokument wydany inny równoważnydokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub
przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym
administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibęlub
wykonawca ma siedzibęlub
miejsce zamieszkania lub miejsce
miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której
zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, dotyczy informacja albo dokument,
wzakresie określonym w art. 24 ust. wzakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy;
ustawy;
2) składa dokument lub dokumenty 2) składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym
wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę
wykonawca ma siedzibę
lub miejscezamieszkania,
lub miejscezamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem
a) nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat, składek na
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne
ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo żezawarł
lub zdrowotne albo żezawarł
porozumienie z właściwym organem porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności
w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkamilub wraz z ewentualnymi odsetkamilub
grzywnami, w szczególności uzyskał grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na
odroczenie lub rozłożenie na
ratyzaległych płatności lub
ratyzaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania
wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie b) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w ust. Dokumenty, o których mowa w ust.
5 pkt 1) i pkt 2) lit. b, powinny być
5 pkt 1) i pkt 2) lit. b, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcyprzed upływem terminu
miesięcyprzed upływem terminu
składania ofert albo wniosków
składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
postępowaniu.
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Dokument, o którym mowa w ust.5 Dokument, o którym mowa w ust.5
pkt 2) lit. a, powinien być wystawiony pkt 2) lit. a, powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące
nie wcześniej niż 3 miesiące
przedupływem tego terminu.
przedupływem tego terminu.
1. Oferta musi zawierać następujące 1. Oferta musi zawierać następujące
oświadczenia i dokumenty:
oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony Jednolity Europejski 1) Wypełniony Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia – załącznik Dokument Zamówienia - załącznik nr
nr 2 do siwz
2 do siwz
2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego
(jeżeli dotyczy)
(jeżeli dotyczy)
3) Wypełniony formularz ofertowy z 3) Wypełniony formularz ofertowy z
wykorzystaniem wzoru stanowiącego wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
5) Wypełniony załącznik nr 7do
5) Wypełniony załącznik nr 7do
SIWZ tj. Tabele wymaganych
SIWZ tj. Tabele wymaganych
parametrów granicznych.
parametrów granicznych.
6) Wypełniony załącznik nr 8
6) Wypełniony załącznik nr 8
do SIWZ tj. Tabela parametrów
do SIWZ tj. Tabela parametrów
ocenianych.
ocenianych.
7) Pełnomocnictwo w oryginale lub 7) Materiały źródłowe producenta tj.
kopii poświadczonej notarialnie
foldery, prospekty, dane techniczne
– w przypadku podpisania oferty
lub instrukcje oferowanego
lubpoświadczenia za zgodność z
sprzętu (w języku angielskim lub
oryginałem kopii dokumentów przez polskim, w oryginale lub kserokopie
osobę niewymienioną
poświadczone za zgodność z
w dokumencie rejestracyjnym
oryginałem) - potwierdzające
(ewidencyjnym) Wykonawcy.
zakres parametru wskazanego
Uwaga!!! Załączniki nr 7 i 8 do
przez Wykonawcę w załączniku
siwz stanowią integralną cześć
nr 8 do siwz - Tabela parametrów
oferty i w związku z tym nie
ocenianych.
podlegająuzupełnieniu na podstawie Powyższe materiały źródłowe
art. 26 ustawy PZP.
będą oceniane u wszystkich
Wykonawców w pierwszym etapie
postępowania tylko i wyłącznie pod
kątem potwierdzenia parametrów
ocenianych. Załączenie dokumentów
niezbędne jest w celu potwierdzenia
danych, przyznania punktów i
tym samym wyłonienia oferty
najwyżej ocenionej do dalszej
weryfikacji. Ocena ta nie stanowi
oceny przedmiotowej pod kątem
wymagań opisanych w pkt VII siwz.
Dokumenty potwierdzające wartość
danego parametru stanowią
integralną część oferty i związku z
tym nie podlegają uzupełnieniu na
podstawie art. 26 ustawy Pzp.
Brak w/w dokumentów spowoduje
przyznanie 0 pkt za dane parametry.
W przypadku rozbieżności pomiędzy
dokumentem, a tabelą Wykonawca
otrzyma 0 pkt za ten parametr.
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8) Pełnomocnictwo w oryginale lub
kopii poświadczonej notarialnie
- w przypadku podpisania oferty
lub poświadczenia za zgodność z
oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną
w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy.
UWAGA!!! Załączniki nr 7 i 8 do siwz
stanowią integralną cześć oferty
i w związku z tym nie podlegają
uzupełnieniu na podstawie art. 26
ustawy PZP

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

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:
06/07/2017 (dd/mm/rrrr) - ID:2017-091350

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

10 / 10

