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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531081-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Dąbrowa Górnicza: Usługi kontroli technicznej
2019/S 216-531081

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 182-443436)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie
Górniczej
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 13
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod NUTS: PL22B
Kod pocztowy: 41-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wojtczyk
E-mail: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl 
Tel.:  +32 2623422
Faks:  +32 2623422
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zco-dg.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przeglądy techniczne sprzętu medycznego firmy Siemens
Numer referencyjny: ZP/49/ZCOSzpSp/2019

II.1.2) Główny kod CPV
71356100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są przeglądy techniczne sprzętu medycznego firmy Siemens wraz z częściami na
okres 12 miesięcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443436-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia.publiczne@zco-dg.pl
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3. Wykonawca winien wykonywać usługi przeglądu technicznego zgodnie z instrukcjami używania urządzeń,
zaleceniami producenta, posiadaną specjalistyczną wiedzą i z należytą, wymaganą prawem starannością.
4. Przeglądy okresowe urządzeń będą wykonywane w terminach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym,
a ich częstotliwość i zakres wynikać będzie z zaleceń producenta urządzeń znajdujących się w instrukcji
używania.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie personelu w ramach przedmiotu zamówienia w języku
polskim w siedzibie Zamawiającego w zakresie pakietów nr 1, 2, 3, 4.
6. Termin płatności za wykonaną usługę do 60 dni licząc od daty wystawienia Zamawiającemu właściwej faktury
VAT.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/11/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 182-443436

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 08/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 18/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia są przeglądy techniczne sprzętu medycznego firmy Siemens wraz z częściami na
okres 12 miesięcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ — opis przedmiotu
zamówienia.
2. Wykonawca składający ofertę winien posiadać stosowne uprawnienia niezbędne do wykonywania usług
przeglądów technicznych sprzętu.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443436-2019:TEXT:PL:HTML
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3. Wykonawca winien wykonywać usługi przeglądu technicznego zgodnie z instrukcjami używania urządzeń,
zaleceniami producenta, posiadaną specjalistyczną wiedzą i z należytą, wymaganą prawem starannością.
4. Przeglądy okresowe urządzeń będą wykonywane w terminach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym,
a ich częstotliwość i zakres wynikać będzie z zaleceń producenta urządzeń znajdujących się w instrukcji
używania.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia są przeglądy techniczne sprzętu medycznego firmy Siemens wraz z częściami na
okres 12 miesięcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawca winien wykonywać usługi przeglądu technicznego zgodnie z instrukcjami używania urządzeń,
zaleceniami producenta, posiadaną specjalistyczną wiedzą i z należytą, wymaganą prawem starannością.
4. Przeglądy okresowe urządzeń będą wykonywane w terminach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym,
a ich częstotliwość i zakres wynikać będzie z zaleceń producenta urządzeń znajdujących się w instrukcji
używania.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie personelu w ramach przedmiotu zamówienia w języku
polskim w siedzibie Zamawiającego w zakresie pakietów nr 1, 2, 3, 4.
6. Termin płatności za wykonaną usługę do 60 dni licząc od daty wystawienia Zamawiającemu właściwej faktury
VAT.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia są przeglądy techniczne sprzętu medycznego firmy Siemens wraz z częściami na
okres 12 miesięcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ — opis przedmiotu
zamówienia.
2. Wykonawca składający ofertę winien posiadać stosowne uprawnienia niezbędne do wykonywania usług
przeglądów technicznych sprzętu.
3. Wykonawca winien wykonywać usługi przeglądu technicznego zgodnie z instrukcjami używania urządzeń,
zaleceniami producenta, posiadaną specjalistyczną wiedzą i z należytą, wymaganą prawem starannością.
4. Przeglądy okresowe urządzeń będą wykonywane w terminach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym,
a ich częstotliwość i zakres wynikać będzie z zaleceń producenta urządzeń znajdujących się w instrukcji
używania.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia są przeglądy techniczne sprzętu medycznego firmy Siemens wraz z częściami na
okres 12 miesięcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawca winien wykonywać usługi przeglądu technicznego zgodnie z instrukcjami używania urządzeń,
zaleceniami producenta, posiadaną specjalistyczną wiedzą i z należytą, wymaganą prawem starannością.
4. Przeglądy okresowe urządzeń będą wykonywane w terminach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym,
a ich częstotliwość i zakres wynikać będzie z zaleceń producenta urządzeń znajdujących się w instrukcji
używania.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie personelu w ramach przedmiotu zamówienia w języku
polskim w siedzibie Zamawiającego w zakresie pakietów nr 1, 2, 3, 4.
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6. Termin płatności za wykonaną usługę do 60 dni licząc od daty wystawienia Zamawiającemu właściwej faktury
VAT.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas wykonania naprawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Czas wykonania naprawy / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Posiadanie autoryzacji / Waga: 20
Cena – Waga: 60
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej — za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez
Wykonawcę, że:
— Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę, polegającą na
świadczeniu usługi przeglądu technicznego sprzętu o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto,
— dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą z co najmniej
rocznym doświadczeniem w zakresie wykonywania usług przeglądu sprzętu wskazanego w opisie przedmiotu
zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe t.j. posiadającymi certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia autoryzowanego przez
producenta sprzętu dla którego składana jest oferta.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej — za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez
Wykonawcę, że:
— Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę, polegającą na
świadczeniu usług serwisowych oraz usług przeglądu technicznego sprzętu o łącznej wartości nie mniejszej
niż:
• pakiet nr 1 – 43 665,00 PLN,
• pakiet nr 2 – 86 100,00 PLN,
• pakiet nr 3 – 215 250,00 PLN,
• pakiet nr 4 – 114 390,00 PLN,
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• pakiet nr 5 – 33 210,00 PLN,
• pakiet nr 6 – 51 660,00 PLN,
• pakiet nr 7 – 46 125,00 PLN,
— dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą z co najmniej
dwuletnim doświadczeniem w zakresie wykonywania usług przeglądu sprzętu wskazanego w opisie przedmiotu
zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej należy złożyć:
— wykaz usług wykonanych, 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 usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, opisanych w rozdziale V pkt
2. lit. b) niniejszej SIWZ (załącznik nr 8 do SIWZ),
— wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia oraz oświadczeniem, iż posiadają one wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, odpowiadający warunkom postawionym w rozdziale V pkt. 2.
lit.b) niniejszej SIWZ – załącznik nr 7 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
b) zdolności technicznej lub zawodowej — za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez
Wykonawcę, że:
— Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę, polegającą na
świadczeniu usługi przeglądu technicznego sprzętu o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto,
— dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą z co najmniej
rocznym doświadczeniem w zakresie wykonywania usług przeglądu sprzętu wskazanego w opisie przedmiotu
zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe t.j. posiadającymi certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia autoryzowanego przez
producenta sprzętu dla którego składana jest oferta.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej należy złożyć:
— wykaz usług wykonanych, 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 usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
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dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, opisanych w rozdziale V pkt 2
lit. b) niniejszej SIWZ (załącznik nr 8 do SIWZ),
— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
odpowiadający warunkom postawionym w rozdziale V pkt 2 lit. b) niniejszej SIWZ – załącznik nr 7 do SIWZ;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę, polegającą na
świadczeniu usług serwisowych oraz usług przeglądu technicznego sprzętu o łącznej wartości nie mniejszej niż:
— pakiet nr 1 – 43 665,00 PLN,
— pakiet nr 2 – 86 100,00 PLN,
— pakiet nr 3 – 215 250,00 PLN,
— pakiet nr 4 – 114 390,00 PLN,
— pakiet nr 5 – 33 210,00 PLN,
— pakiet nr 6 – 51 660,00 PLN,
— pakiet nr 7 – 46 125,00 PLN,
— dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą z co najmniej
dwuletnim doświadczeniem w zakresie wykonywania usług przeglądu sprzętu wskazanego w opisie przedmiotu
zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w art. 24aa i
zastrzega, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie badać będzie czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski
dokument zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w dokumencie będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie Wykonawcy o
braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
— załącznik nr 6 do SIWZ; oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne — załącznik nr 6 do SIWZ; oświadczenie,
że wszelkie prace stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta
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danej aparatury oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 roku; ponadto do oferty należy załączyć: formularz
ofertowy — załącznik nr 1 do SIWZ; Formularz cenowy – załącznik nr 1a do SIWZ; potwierdzenie wniesienia
wadium (zalecane); stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej). Stosowne oryginalne
lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest
przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu
rejestrowego Wykonawcy. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 4i 5 niniejszego ustępu musi być złożone
przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym
podpisem elektronicznym notariusza.
2.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 – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.
2.1 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
— czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art.86 ust. 5 ustawy Pzp (lub w ofercie), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp.
Powinno być:
Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w art. 24aa i
zastrzega, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie badać będzie czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski
dokument zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w dokumencie będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 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 sprawie spłat tych należności – załącznik nr 6 do SIWZ; oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec
niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 6 do
SIWZ;
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— oświadczenia, że wszelkie prace stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane zgodnie z
zaleceniami producenta danej aparatury oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175) zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Ponadto do oferty należy załączyć:
— formularz ofertowy — załącznik nr 1 do SIWZ; potwierdzenie wniesienia wadium (zalecane),
— stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej),
— stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta
podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z
dokumentu rejestrowego Wykonawcy.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 4 i 5 niniejszego ustępu musi być złożone przez Wykonawcę w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym
notariusza.
2. 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 – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.
2.1 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
— czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (lub w ofercie), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...)

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W celu rozszerzenia konkurencyjności i dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do zamówienia,
Zamawiający rozdzielił dotychczasowe zamówienie, które stanowi przedmiot ogłoszenia o zamówieniu na 7
części.
Przedmiot zamówienia nie został zmieniony i nie dodano dodatkowych części, a jedynie rozdzielono 1
zamówienie na 7 odrębnych zamówień.
Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty.
W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
w wysokości:
— pakiet nr 1 – 710,00 PLN,
— pakiet nr 2 – 1 400,00 PLN,
— pakiet nr 3 – 3 500,00 PLN,
— pakiet nr 4 – 1 860,00 PLN,
— pakiet nr 5 – 540,00 PLN,
— pakiet nr 6 – 840,00 PLN,
— pakiet nr 7 – 750,00 PLN.
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Zamawiający informuje iż zmodyfikowana SIWZ wraz z załącznikami zawiera udzielone odpowiedzi na pytania
oraz uwzględnione odwołanie.
W związku z powyższym zmodyfikowana SIWZ wraz z załącznikami znajduje się do pobrania na stronie
platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg (ID 258248)

https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg

