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Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę aparatu 

do echokardiografii 1 sztuka. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1) Dotyczy SIWZ, rozdz. XV – Ogólne warunki umowy – z uwagi na długi okres gwarancji 

oraz na fakt, iż sonda jest elementem zużywalnym i najprawdopodobniej będzie podlegała 

wymianie w okresie gwarancji z uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania, 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż gwarancja na sondę (niezależnie od jej wymiany lub 

wymian w okresie gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu 

podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. 

każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie sondy przy tak 

długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na sondę nigdy nie wygasłaby 

w całym, wieloletnim okresie użytkowania aparatu. 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje wymagania określone w SIWZ w zakresie gwarancji na 

zaoferowaną głowicę sektorową do badań echokardiograficznych oraz głowicę liniową do badań 

naczyniowych.  

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z  2015 poz. 2164 z póź.zm) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1/ w pkt.I SIWZ zapis o treści: 

„- pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na wszystkie dostarczone elementy  aparatu 

minimum 24 miesiące od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego aparatu do 

echokardiografii,” 

zmienia na zapis o treści: 

„- pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczony aparat do echokardiografii 

minimum 24 miesiące od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego aparatu do 

echokardiografii, przy czym w zakresie głowicy sektorowej do przezprzełykowych badań serca 

dorosłych zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji nie będzie odnawialny i upłynie 

ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji na dostarczony aparat do 

echokardiografii ” 

2/ w pkt.XV.8 SIWZ zapis o treści: 

„8. Wykonawca udziela ........... miesięcznej pełnej gwarancji (minimum 24 miesiące od dnia 

protokolarnego odbioru uruchomionego aparatu do echokardiografii na warunkach o których 

mowa w pkt 76-78 Załącznika Nr 5) – w tym okresie będzie świadczył wliczone w cenę oferty 

usługi serwisowe na warunkach określonych w Załączniku Nr 5 do SIWZ. Gwarancja nie 

wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień  Zamawiającego wynikających z przepisów 

o rękojmi za wady.”  

zmienia na zapis o treści: 

„8. Wykonawca udziela ........... miesięcznej pełnej gwarancji (minimum 24 miesiące od dnia 

protokolarnego odbioru uruchomionego aparatu do echokardiografii na warunkach o których 

mowa w pkt 76-78 Załącznika Nr 5) na dostarczony aparat do echokardiografii, przy czym w 
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zakresie głowicy sektorowej do przezprzełykowych badań serca dorosłych zaoferowany przez 

Wykonawcę okres gwarancji nie będzie odnawialny i upłynie ostatecznie w dniu upływu 

podstawowego okresu gwarancji na dostarczony aparat do echokardiografii. W okresie 

gwarancji Wykonawca będzie świadczył wliczone w cenę oferty usługi serwisowe na 

warunkach określonych w Załączniku Nr 5 do SIWZ. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani 

nie zawiesza uprawnień  Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.”  

3/ w pkt.I Formularza Ofertowego zapis o treści: 

„Pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczony aparat do echokardiografii 

 w okresie ………….. m-cy (minimum 24 m-ce) od dnia protokolarnego odbioru 

uruchomionego aparatu do echokardiografii.” 

zmienia na zapis o treści: 

„Pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczony aparat do echokardiografii 

 w okresie ………….. m-cy (minimum 24 m-ce) od dnia protokolarnego odbioru 

uruchomionego aparatu do echokardiografii, przy czym w zakresie głowicy sektorowej do 

przezprzełykowych badań serca dorosłych zaoferowany okres gwarancji nie będzie odnawialny 

i upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji na dostarczony aparat do 

echokardiografii” 

4/ w pkt.76 Załącznika Nr 5 do SIWZ w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry     

    techniczne i funkcjonalne” zapis o treści: 

„Pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis  minimum 24 miesiące na dostarczone 

urządzenie od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia, rękojmia na przedmiot 

zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia na zasadach i 

terminach określonych w Kodeksie Cywilnym” 

zmienia na zapis o treści: 

„Pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis  minimum 24 miesiące na dostarczony aparat 

do echokardiografii od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego aparatu do 

echokardiografii, przy czym w zakresie głowicy sektorowej do przezprzełykowych badań serca 

dorosłych zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji nie będzie odnawialny i upłynie 

ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji na dostarczony aparat do 

echokardiografii. Rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru 

uruchomionego aparatu do echokardiografii na zasadach i terminach określonych w Kodeksie 

Cywilnym” 

 

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z  2015 poz. 2164 z póź.zm) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ W Załączniku Nr 1 do SIWZ w kolumnie „Wyszczególnienie” zapis o treści:  

   „Aparat do echokardiografii  o  parametrach określonych w Załączniku Nr 7” 

zmienia na zapis o treści:  

  „Aparat do echokardiografii  o  parametrach określonych w Załączniku Nr 5” 

2/ W pkt.IV.1.1 – IV.1.4  SIWZ zapis o treści: 

„1.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1.1.  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy.  

1.1.2.  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.5 pkt.1, 5, 6 i 8 ustawy.  

1.1.3.  Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów.  
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Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do 

oferty podpisane oświadczenie (według Załącznika Nr 2 do SIWZ). 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do 

oferty podpisane oświadczenie (według Załącznika Nr 2 do SIWZ). 

3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia. 

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do 

oferty podpisane oświadczenie oraz wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy urządzenia/urządzeń 

medycznych o wartości nie mniejszej niż 160 000 PLN (według Załącznika Nr 2 

do SIWZ). 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

1.2  W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty :  

1.2.1    Oświadczenie Wykonawcy złożone w formie jednolitego dokumentu (według 

Załącznika Nr 2 do SIWZ) w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu i SIWZ.  

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:  

1) składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (według Załącznika Nr 2 

do SIWZ). 

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu:  

1) składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców (według Załącznika Nr 2 do 

SIWZ). 

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje 

zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

1.3 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Wykonawca jest zobowiązany również do złożenia następującego oświadczenia:  

1.3.1. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej (według Załącznika Nr 3 do SIWZ). 
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Oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.3.1 SIWZ Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1.4 Wykaz dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 

ustawy wymaganych od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: 

1.4.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na wezwanie 

Zamawiającego następujących dokumentów:  

1) Oryginału lub kopii odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

2) Oryginału lub kopii informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy oraz, odnośnie skazania za 

wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 

3) Oryginału lub kopii informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania; 

4) Oryginału lub kopii zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5) Oryginału lub kopii zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu. 

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.IV.1.4.1 SIWZ. 

1.4.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany do 

złożenia na wezwanie Zamawiającego następujących dokumentów:  

1) Dowody określające czy dostawy wykazane w oświadczeniu Wykonawcy złożonym 

w formie jednolitego dokumentu zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
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     Dowodami, o których mowa w pkt.IV.1.4.2 SIWZ są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  

    W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

1.4.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych 

przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć na wezwanie 

Zamawiającego następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające 

oferowane urządzenie do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą  o 

wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015 poz. 876 z 

późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie 

(według Załącznika Nr 4 do SIWZ). 

2) Materiały informacyjne (w języku polskim) dotyczące oferowanego    urządzenia 

oraz jego zdjęcia (fotografii). 

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.IV.1.4.1, IV.1.4.2, oraz IV.1.4.3 SIWZ 

aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, nie krótszym niż 10 dni.” 

zmienia na zapis o treści: 

„1.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1.1.  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy.  

1.1.2.  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.5 pkt.1, 5, 6, 7 i 8 ustawy.  

1.1.3.  Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

                        Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie. 

3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia. 

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do 

oferty podpisane oświadczenie (Część IV Sekcja α Załącznika Nr 2 do SIWZ) oraz 

wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 

najmniej 1 dostawy urządzenia/urządzeń medycznych o wartości nie mniejszej 

niż 160 000 PLN (wykaz dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 6 do SIWZ). 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

1.2  W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty :  

1.2.1    Oświadczenie Wykonawcy złożone w formie jednolitego dokumentu (według 

Załącznika Nr 2 do SIWZ) w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu i SIWZ.  

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:  

1) składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (według Załącznika Nr 2 

do SIWZ). 

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje 

zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

1.3 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

na podstawie art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia 

następującego oświadczenia:  

1.3.1. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej (według Załącznika Nr 3 do SIWZ). 
 

Oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.3.1 SIWZ Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1.4 Wykaz dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 

ustawy wymaganych od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: 

1.4.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na wezwanie 

Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia następujących 

dokumentów:  

1) Oryginału lub kopii odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

2) Oryginału lub kopii informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy oraz, odnośnie skazania za 

wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 

3) Oryginału lub kopii informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania; 



7 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 
    www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                  Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

 

4) Oryginału lub kopii zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5) Oryginału lub kopii zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu. 

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.IV.1.4.1 SIWZ. 

1.4.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany do 

złożenia na wezwanie Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia 

następujących dokumentów:  

1) Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane, oraz dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, Wykaz sporządza się według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

     Dowodami, o których mowa w pkt.IV.1.4.2 SIWZ są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  

    W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

1.4.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych 

przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć na wezwanie 

Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia następujące 

oświadczenia i dokumenty:  

1) Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające 

oferowane urządzenie do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą  o 

wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015 poz. 876 z 
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późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie 

(według Załącznika Nr 4 do SIWZ). 

2) Materiały informacyjne (w języku polskim) dotyczące oferowanego    urządzenia 

oraz jego zdjęcia (fotografii). 

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.IV.1.4.1, IV.1.4.2, oraz IV.1.4.3 SIWZ 

aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, nie krótszym niż 10 dni.” 

 

3/ W pkt.V.2  SIWZ zapis o treści: 

    „…..pkt IV.5.4 SIWZ.” 

zmienia na zapis o treści: 

    „…..pkt IV.2.4 SIWZ.” 

4/ Po pkt.XV SIWZ zapis o treści: 

    „XV. ZAŁĄCZNIKI  DO  SIWZ” 

zmienia na zapis o treści: 

   „XVI. ZAŁĄCZNIKI  DO  SIWZ” 

5/ Po pkt.XVI SIWZ zapis o treści: 

   „XVI. DOSTĘP DO SPECYFIKACJI” 

zmienia na zapis o treści: 

   „XVII. DOSTĘP DO SPECYFIKACJI” 

6/ W pkt.XVI SIWZ dodaje pkt.7 o treści: 

   „7. Wykaz dostaw – Załącznik Nr 6 do SIWZ” 

7/ Zmienia treść Załącznika Nr 2 do SIWZ na treść zgodną z treścią załączoną do niniejszego 

pisma. 

8/ Zmienia treść Załącznika Nr 3 do SIWZ na treść zgodną z treścią załączoną do niniejszego 

pisma. 

9/ Dodaje Załącznik Nr 6 do SIWZ o treści zgodnej z treścią załączoną do niniejszego pisma. 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz powyższą zmianą treści SIWZ działając na 

podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przedłuża termin składania i  otwarcia  ofert na: 

           -  składanie ofert do dnia 03.10.2016r. godz. 10:00 

            - otwarcie ofert w dniu 03.10.2016r. godz. 11:00 

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

punkcie I, III.11, IV.1.1-IV.1.4, V, X.1, XI.1, XV.8, XV, XVI, Formularzu Ofertowym, Załączniku 

Nr 1 do SIWZ, Załączniku Nr 2 do SIWZ, Załączniku Nr 3, Załączniku Nr 5 do SIWZ oraz zmiany 

ogłoszenia o zamówieniu. 
 

W załączeniu Formularz Ofertowy, Załącznik Nr 1 do SIWZ, Załącznik Nr 2 do SIWZ, Załącznik 

Nr 3 do SIWZ oraz  Załącznik Nr 5 do SIWZ po dokonanej zmianie oraz Załącznik Nr 6 do SIWZ. 
 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego        

3. a/a 

 


