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Unia Europejska

Publikacja Suplementu 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://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM
ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: pl. Hirszfelda 12

Miejscowość:  Wrocław Kod pocztowy:  53-413 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 713689234

Osoba do kontaktów:  Renata Kolpenicka

E-mail:  kolpenicka.r@dco.com.pl Faks:  +48 713689581

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.dco.com.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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa, instalacja, uruchomienie dwóch mammografów cyfrowych wraz z wyposażeniem dodatkowym, ze
szkoleniem pracowników i wykonaniem testów odbiorczych oraz specjalistycznych do Dolnośląskiego Centrum
Onkologii we Wrocławiu

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa, instalacja, uruchomienie dwóch mammografów cyfrowych wraz z wyposażeniem dodatkowym, ze
szkoleniem pracowników i wykonaniem testów odbiorczych oraz specjalistycznych do Dolnośląskiego Centrum
Onkologii we Wrocławiu

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33111650  
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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)
ZP/PN/65/16/LZDChP

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_UEU67
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-116604   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 176-316584  z dnia:  13/09/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
10/09/2016  (dd/mm/rrrr)



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

4 / 16

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
zmieniany tekst:
III.1.4

Zamiast:

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega
szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków:
Zgodnie z art. 25, ust. 1, pkt 2
ustawy Zamawiający żąda od
wykonawców
oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań
określonych
przez Zamawiającego:
Na potwierdzenie spełnienia
wymagań wraz z ofertą Wykonawca
przedstawi następujące dokumenty:
W przypadku produktów,
oferowanych w ramach przedmiotu
zamówienia, będących wyrobami
medycznymi
zgodnie z wymogami Ustawy z
20.5.2010 o wyrobach medycznych
(Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679, z późn.
zm.):

Powinno być:
-
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a) deklarację zgodności WE oraz
certyfikat zgodności dla co najmniej:
całego aparatu mammograficznego
(deklaracja zgodności WE dla
komponentów składowych nie jest
wystarczająca), oprogramowania
stacji
diagnostycznej, monitorów stacji
diagnostycznej oraz drukarki błon
mammograficznych,
b) jeden z następujących
dokumentów:
— w przypadku wytwórców,
autoryzowanych przedstawicieli
mających miejsce zamieszkania lub
siedzibę
na terytorium RP – zgłoszenie
wyrobów do Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów
Medycznych i Produktów
Biobójczych;
— w przypadku dystrybutorów
i importerów mających miejsce
zatrudnienia lub siedzibę na
terytorium RP, którzy
wprowadzili na terytorium RP wyroby
przeznaczone do użytkowania na
tym terytorium – powiadomienie o
tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych;
— dokument potwierdzający
dokonanie wpisu do Rejestru
Wyrobów Medycznych, zgłoszenia
do Prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych lub
powiadomienia
Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów
Biobójczych — w przypadku
oferowania wyrobów medycznych,
które nie były jeszcze wprowadzone
na teren RP –
oświadczenie Wykonawcy
dla wyrobów medycznych, o
zobowiązaniu się do dostarczenia
wraz z dostawą
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wyrobów medycznych, właściwych
dokumentów z wymienionych w
tiretach drugim, trzecim i czwartym.
(nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana
do rejestru winna odpowiadać
nazwie handlowej /katalogowej
oferowanego
wyrobu),
c) Instrukcja/e obsługi w języku
polskim wyrobów medycznych, jego
wyposażenia i interfejsu/ów oraz
stacji
komputerowych
Jeżeli dany wyrób medyczny
nie podlega wpisowi do Rejestru
Wyrobów Medycznych i podmiotów
odpowiedzialnych za ich
wprowadzenie do obrotu i używania,
należy załączyć oświadczenie z
uzasadnieniem,
dlaczego wpisowi nie podlega.
d) W celu potwierdzenia spełnienia
wymaganych parametrów do oferty
należy dołączyć odpowiednie
katalogi
producenta (zawierające numery
katalogowe oferowanych produktów)
lub nazwy własne w braku
katalogów,
foldery lub materiały źródłowe
producenta/oświadczenia
producenta w czytelny i jasny sposób
potwierdzające
spełnianie parametrów techniczno-
użytkowych opisanych przez
Zamawiającego w SIWZ. Brak
potwierdzenia
parametrów wymaganych zostanie
uznany za niespełnienie przez
oferowany sprzęt tychże parametrów
i spowoduje odrzucenie oferty,
chyba ze zachodzić będą przesłanki
określone w art. 26 ust. 3 ustawy. W
przypadku sporządzenia ww.
dokumentów w języku obcym do
oferty należy dołączyć dokument (y)
wraz z
tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający zastrzega sobie prawo
do sprawdzenia wiarygodności
podanych
przez Wykonawcę parametrów we
wszystkich dostępnych źródłach w
tym również poprzez zwrócenie się o
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złożenie dodatkowych wyjaśnień
przez Wykonawcę.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1.

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów: 1. O udzielenie
zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24
ust 1 i 5 uPzp
Zamawiający dokona oceny czy
Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu na podstawie
złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia w formie
standardowego formularza
jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia zwanego
dalej jednolitym dokumentem
sporządzonym
zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik do SIWZ. Zamawiający
informuje, że jednolity dokument
można pobrać ze strony
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/
komunikat-dotyczacy-stosowania-
jednolitego-europejskiego-
dokumentu-
zamowienia
i wypełnić w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego. Informacje
zawarte w jednolitym dokumencie
stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, jednolity dokument
składa każdy
z
wykonawców ubiegających się o
zamówienie.
Zamawiający wykluczy z
przedmiotowego postępowania
Wykonawcę:

Powinno być:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.
1 i 8 ustawy.
2. W celu potwierdzenia, że
oferowany w dostawie przedmiot
zamówienia spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego,
należy przedłożyć dokumenty, o
których mowa poniżej ( pkt.1-3, 6 pkt
14
W celu wstępnego potwierdzenia
braku przesłanek wykluczenia
Wykonawcy oraz potwierdzenia, ze
oferowany przedmiot zamówienia
spełnia wymagane określone przez
Zamawiającego wraz z ofertą
wszyscy Wykonawcy składają
następujące dokumenty:
1. Formularz „Opis przedmiotu
zamówienia- specyfikacja
techniczna” - wypełniony załącznik nr
1 do SIWZ
2. Formularz „Arkusz
asortymentowo-cenowy”- wypełniony
załącznik nr 2 do SIWZ
3. Formularz „Wymagane okresy
gwarancji”- wypełniony załącznik nr 3
do SIWZ
4. „Formularz oferty” – wypełniony
i podpisany przez osoby
upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (zgodnie z dokumentem
określającym status prawny
Wykonawcy lub dołączonym do
oferty pełnomocnictwem) załącznik
nr 4 do SIWZ
5. Formularz „Jednolity Europejski
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w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez
sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z 15.5.2015 –
Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.
2015 poz.
978 ze zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z 28.2.2003 – Prawo
upadłościowe (Dz.U. 2015 poz. 233
ze zm. )
1. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w
art. 24
ust. 1 uPzp Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2) zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, 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.

Dokument Zamówienia (JEDZ)” -
wypełniony i podpisany przez osoby
upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (zgodnie z dokumentem
określającym status prawny
Wykonawcy lub dołączonym do
oferty pełnomocnictwem) załącznik
nr 5 do SIWZ
6 Odpowiednie katalogi producenta
(zawierające numery katalogowe
oferowanych produktów) lub nazwy
własne w braku katalogów, foldery,
wyciągi z instrukcji lub materiały
źródłowe producenta/oświadczenia
producenta w czytelny i jasny
sposób potwierdzające spełnianie
parametrów techniczno-użytkowych
opisanych przez Zamawiającego w
załączniku nr 1 SIWZ. Wskazanym,
ale nie wymaganym jest dołączenie
do oferty instrukcji obsługi w wersji
elektronicznej
7. Dowód wniesienia wadium (vide
pkt 9 SIWZ)
8. Oryginał pełnomocnictwa
lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez osobę
wystawiającą lub przez notariusza,
jeżeli osobą podpisującą ofertę
nie będzie osoba upoważniona na
podstawie dokumentu określającego
status prawny Wykonawcy. Dla
pełnomocnictwa tego, zgodnie
art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.), nie
jest wymagane uiszczenie opłaty.
W celu potwierdzenia przez
Wykonawcę, którego oferta
zostałaoceniona jako
najkorzystniejsza,
braku podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu oraz
spełniania przez oferowane dostawy
określonych przez Zamawiającego
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3) zaświadczenie właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego albo innego
dokumentu, potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na
ubezpieczenie 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.
4) oświadczenia wykonawcy: a)
o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej
decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczenia podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo- w
przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie
płatności tych
należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w
spłat tych
należności,
b) o braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego i
zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne,
c) o niezaleganiu z opłaceniem
podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z 12.1.1991 o
podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz.
716)

wymagań, Zamawiający w
wyznaczonym- nie krótszym
niż 10 dni- terminie wezwie
Wykonawcę do złożenia aktualnych
na dzień złożenia dokumentów lub
oświadczeń:
9. Informacja z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
10. Zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, 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. w
celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 8 ustawy.
11. Zaświadczenie 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
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5) Oświadczenie Wykonawcy
o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. Uwaga:
Wykonawca w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której
mowa w art. 86
ust. 5 uPzp, przekaże
zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku
przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp – Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji
w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w
art. 24
ust. 5 uPzp Zamawiający żąda:
Odpisu z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.
3. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie wykonawcę,
którego oferta została najwyżej
oceniona,
do złożenia w terminie 10 dni od dnia
doręczenia wezwania aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających
okoliczności o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.4. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w ust. 1
niniejszego rozdziału, składa 1) pkt 1
– informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę

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. w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.
12. Odpis 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.
13. oświadczenia wykonawcy:
a. o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczenia podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo-
w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w spłat tych
należności,
b. o braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego i
zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne;
c. o niezaleganiu z opłaceniem
podatków i opłat lokalnych, o których
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lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo
dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21
2) pkt 2-4 – dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że
a) nie zalega z opłaceniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat 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,
b) – nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
65 Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie
wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust.4 niniejszego rozdziału,
zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał
dotyczyć,
przed notariuszem lub
przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub
miejsce
zamieszkania tej osoby.
6. W przypadku wskazania
przez Wykonawcę dostępności
wymaganych w niniejszym rozdziale
dokumentów

mowa w ustawie z 12.1.1991 o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. 2016 poz. 716)
W celu potwierdzenia, że oferowane
dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego:
14. deklaracja/e zgodności
dla co najmniej: całego
aparatu mammograficznego,
oprogramowania stacji
diagnostycznej, monitorów stacji
diagnostycznej oraz drukarki
błon mammograficznych oraz
pozostałego sprzętu (o ile dotyczy)
certyfikat CE dla co najmniej:
całego aparatu mammograficznego,
oprogramowania stacji
diagnostycznej, monitorów stacji
diagnostycznej oraz drukarki błon
mammograficznych oraz
pozostałego sprzętu (o ile dotyczy)
a) potwierdzenie, że oferowany
aparat mammograficzny,
oprogramowanie stacji
diagnostycznej, monitory stacji
diagnostycznej oraz drukarka
błon mammograficznych oraz
inny sprzęt (o ile dotyczy)
został zgłoszony/wpisany do
rejestru wyrobów medycznych
i podmiotów odpowiedzialnych
za ich wprowadzenie do obrotu
lub dokonano powiadomienia o
wyrobie w trybie art. 58 ustawy
o wyrobach medycznych (nazwa
wyrobu zgłoszona/wpisana do
rejestru winna odpowiadać nazwie
handlowej /katalogowej oferowanego
wyrobu),
Jeżeli dany wyrób medyczny
nie podlega wpisowi do Rejestru
Wyrobów Medycznych i podmiotów
odpowiedzialnych za
ich wprowadzenie do obrotu
i używania, należy załączyć
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lub oświadczeń w formie
elektronicznej pod określonym
adresem internetowym
ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych, Zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę
oświadczenia
lub dokumenty.
7 Dokumenty, o których mowa w
ust. 4 pkt 1 i pkt 2 lit b, powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy
przez upływem terminu składania
ofert a dokument o którym mowa
w ust. 5 pkt 2 lit a, powinien być
wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
9. Dokumenty inne niż oświadczenia
składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
10. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca, który powołuje się na
zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec
nich
podstaw wykluczenia oraz
spełnienia, w zakresie, w jakim
się powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w
postępowaniu składa jednolite
dokumenty dotyczące tych
podmiotów
11. 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.
12. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu,

oświadczenie z uzasadnieniem,
dlaczego wpisowi nie podlega.
UWAGA- Każdy dokument powinien
być opisany, jakiej pozycji z
Załącznika 1 do SIWZ dotyczy.
W celu potwierdzenia przez
Wykonawców braku przesłanek
wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy wszyscy Wykonawcy w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy, przekażą zamawiającemu
oświadczenie (załącznik nr 6 do
SIWZ) o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa
w ust. 6.2. niniejszego rozdziału,
składa
1) informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
2) dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że
a) nie zalega z opłaceniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł
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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, które określi:
zakres dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu, sposób
wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez Wykonawcę
przy wykonywaniu zamówienia
publicznego i
zakres oraz okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego.
13. Zamawiający ocenia, czy
udostępniane wykonawcy przez inne
podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-
22 i ust. 5, ust.1.
14. 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.
15. Jeżeli zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuacja ekonomiczna
lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w pkt. 11, nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym
przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami

porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat 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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa
w ust.6.3. niniejszego rozdziału,
zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, przed
notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wskazania przez
Wykonawcę dostępności
wymaganych w niniejszym rozdziale
dokumentów lub oświadczeń
w formie elektronicznej pod
określonym adresem internetowym
ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych, Zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
6.6. Dokumenty, o których mowa w
ust. 6.3 pkt 1 i pkt 2 lit b, powinny
być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przez upływem terminu
składania ofert a dokument o którym
mowa w ust. 6 pkt 2 lit a, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
6.7. Dokumenty inne niż
oświadczenia składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
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lub
2) zobowiązał się do osobistego
wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub
sytuację finansową lub ekonomiczną,
16. Jeżeli wykonawca złoży ofertę
wspólną lub wykonawca powołuje się
na zasoby innych podmiotów w celu
wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu – w
odpowiedzi na wezwanie składa
dokumenty
opisane powyżej. Dokumenty
te dotyczą każdego z partnerów
konsorcjum (przy ofercie wspólnej)
oraz każdego
z podmiotów, na zasoby których
powołuje się wykonawca w celu
wykazania spełnienia warunków
udziału w
postępowaniu.

6.8. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
6.9. Wykonawca, który powołuje
się na zasoby innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełnienia, w zakresie, w jakim
się powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu
składa jednolite dokumenty
dotyczące tych podmiotów
6.10. 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.
6.11. 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,
które określi: zakres dostępnych
Wykonawcy zasobów innego
podmiotu, sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia publicznego i zakres
oraz okres udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówienia
publicznego.
6.12. Zamawiający ocenia, czy
udostępniane wykonawcy przez
inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-
22 i ust. 5, ust.1.
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6.13. 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.
6.14. Jeżeli zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuacja ekonomiczna
lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w pkt. 11, nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego
wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub
sytuację finansową lub ekonomiczną,
6.15. Jeżeli wykonawca złoży
ofertę wspólną lub wykonawca
powołuje się na zasoby innych
podmiotów w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w
postępowaniu – w odpowiedzi na
wezwanie składa dokumenty opisane
powyżej. Dokumenty te dotyczą
każdego z partnerów konsorcjum
(przy ofercie wspólnej) oraz każdego
z podmiotów, na zasoby których
powołuje się wykonawca w celu
wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.

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

Zamiast:
21/10/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/11/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8

Zamiast:
21/10/2016   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/11/2016   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

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:
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-140922
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