
Ogłoszenia powiązane:  
Ogłoszenie nr 45698-2017 z dnia 17-03-2017 - Rybnik  
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnego sprzętu medycznego z wyposażeniem dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Specy...  
Termin składania ofert/wniosków: 28-03-2017  

 
Ogłoszenie nr 52337 - 2017 z dnia 2017-03-27 r. 

Rybnik:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 45698 
Data: 17/03/2017 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, 
Krajowy numer identyfikacyjny 27278032300014, ul. ul. Energetyków  46, 44200   Rybnik, woj. śląskie, 
państwo Polska, tel. 0324291000, 4291288, e-mail zampub@szpital.rybnik.pl, faks 324 291 225.  
Adres strony internetowej (url): www.szpital.rybnik.pl 
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne:  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 
Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III 
Punkt: 7 
W ogłoszeniu jest: W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji 
dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1. Komplet załączników stanowiących 
charakterystykę oferty oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej, tj.: 1.1. Formularz cenowy (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1.1 do niniejszej specyfikacji); dodatkowe uwagi dotyczące jego wypełnienia 
zawiera punkt X niniejszej specyfikacji. Zamawiający nie wymaga dołączania formularzy cenowych dla 
pakietów przetargowych, na które wykonawca nie składa oferty. 1.2. Specyfikacja techniczna (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1.2 do niniejszej specyfikacji). 1.3. Warunki gwarancji jakości i serwisu (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1.3 do niniejszej specyfikacji). Załączniki nr 1.2 i 1.3 wskazują minimalne 
wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając 
przedmiotowe załączniki – zaoferuje konkretne rozwiązania (np. podając model / typ oferowanego 
asortymentu, wartości poszczególnych parametrów, itd.), charakteryzując w ten sposób zaoferowany 
asortyment. Uwaga: W załączniku nr 1.3 należy zwrócić szczególną uwagę na określony w nim wymagany 
minimalny termin gwarancji. W załączniku nr 1.3 dla wszystkich pakietów należy podać okres gwarancji 
liczony w miesiącach, wyrażony liczbą 12 lub 24 miesięcy, który jest przedmiotem oceny, o czym mowa w 
punkcie XI poniżej. Okres ten należy rozumieć zgodnie z jego określeniem zawartym w umowie. Zaoferowanie 
okresu gwarancji innego niż 12 lub 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia. Ww. wzory załączników nr 1.1 – 1.3 należy wypełnić w całości, bez 
wprowadzania zmian w ich treści – stanowią one integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej 
treści, stąd brak tych załączników, zawierających treści zgodne z wzorami określonymi w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia spowoduje odrzucenie oferty (po uprzednim wykonaniu przez zamawiającego 
wszystkich czynności przewidzianych Ustawą w zakresie oceny ofert). Oświadczenia te nie podlegają 
uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy. 1.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające posiadanie przez 
cały zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 i 1.2, dopuszczenia do obrotu i do 
używania: 1.4.1 oświadczenie, że wykonawca jest w posiadaniu dopuszczeń do obrotu i do używania – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – dla wszystkich zaoferowanych produktów oraz jest gotów do 
udostępnienia tych dopuszczeń na żądanie zamawiającego (także przed rozstrzygnięciem przetargu – w 
ramach udzielanych na wezwanie zamawiającego wyjaśnień) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.4 do 
niniejszej specyfikacji, Oświadczenie powyższe może być łączne, jeśli wykonawca składa ofertę na kilka 
pakietów. Uwaga: nie zastosowanie się do zasad przygotowania załączników w ramach załącznika nr 1 
określonych w punktach VIII.a i b oraz X, bądź brak jednoznaczności oferty – będą skutkować odrzuceniem 



oferty (po uprzednim wykonaniu przez zamawiającego wszystkich czynności przewidzianych Ustawą w 
zakresie oceny ofert). 2. Oświadczenia i dokumenty służące wykazaniu braku podstaw do wykluczenia i 
potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie, o którym mowa w punkcie IV.1.1 
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 3. 
Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii - należy dołączyć do oferty w niżej 
wymienionych przypadkach: 3.1 W sytuacji opisanej w punkcie a.7. 3.2 W przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć: pełnomocnictwo do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3.2.a. Pełnomocnictwo, o 
którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z dołączonej do oferty 
umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 3.2.b. Wymaganie dołączenia pełnomocnictwa nie dotyczy 
spółki cywilnej, o ile upoważnienie lub pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej 
do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę, a w ofercie wyraźnie wskazano dane 
wszystkich wspólników. 3.2.c. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi 
być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich tych wykonawców. 3.2.d. W nagłówku 
formularza oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy 
podać (zgodnie z wzorem) dane wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(nie: ich pełnomocnika), natomiast dane pełnomocnika – zgodne z dołączonym pełnomocnictwem, należy 
podać w odpowiednim punkcie w treści formularza oferty. 3.2.e. Korespondencja dotycząca niniejszego 
postępowania będzie kierowana do wskazanego pełnomocnika.  
W ogłoszeniu powinno by ć: W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego 
informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1. Komplet załączników stanowiących 
charakterystykę oferty oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej, tj.: 1.1. Formularz cenowy (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1.1 do niniejszej specyfikacji); dodatkowe uwagi dotyczące jego wypełnienia 
zawiera punkt X niniejszej specyfikacji. Zamawiający nie wymaga dołączania formularzy cenowych dla 
pakietów przetargowych, na które wykonawca nie składa oferty. 1.2. Specyfikacja techniczna (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1.2 do niniejszej specyfikacji). 1.3. Warunki gwarancji jakości i serwisu (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1.3 do niniejszej specyfikacji). Załączniki nr 1.2 i 1.3 wskazują minimalne 
wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając 
przedmiotowe załączniki – zaoferuje konkretne rozwiązania (np. podając model / typ oferowanego 
asortymentu, wartości poszczególnych parametrów, itd.), charakteryzując w ten sposób zaoferowany 
asortyment. Uwaga: W załączniku nr 1.3 należy zwrócić szczególną uwagę na określony w nim wymagany 
minimalny termin gwarancji. W załączniku nr 1.3 dla wszystkich pakietów należy podać okres gwarancji 
liczony w miesiącach, wyrażony liczbą 24 lub 36 lub 48 miesięcy, który jest przedmiotem oceny, o czym mowa 
w punkcie XI poniżej. Okres ten należy rozumieć zgodnie z jego określeniem zawartym w umowie. 
Zaoferowanie okresu gwarancji poniżej 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zaoferowanie okresu gwarancji powyżej 48 miesięcy nie 
spowoduje zwiększenia ilości pkt tj. Wykonawca otrzyma 20 pkt. Ww. wzory załączników nr 1.1 – 1.3 należy 
wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w ich treści – stanowią one integralną część oferty – deklarację 
wykonawcy co do jej treści, stąd brak tych załączników, zawierających treści zgodne z wzorami określonymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia spowoduje odrzucenie oferty (po uprzednim wykonaniu przez 
zamawiającego wszystkich czynności przewidzianych Ustawą w zakresie oceny ofert). Oświadczenia te nie 
podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy. 1.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające 
posiadanie przez cały zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 i 1.2, dopuszczenia do 
obrotu i do używania: 1.4.1 oświadczenie, że wykonawca jest w posiadaniu dopuszczeń do obrotu i do 
używania – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – dla wszystkich zaoferowanych produktów oraz jest 
gotów do udostępnienia tych dopuszczeń na żądanie zamawiającego (także przed rozstrzygnięciem przetargu 
– w ramach udzielanych na wezwanie zamawiającego wyjaśnień) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.4 
do niniejszej specyfikacji, Oświadczenie powyższe może być łączne, jeśli wykonawca składa ofertę na kilka 
pakietów. Uwaga: nie zastosowanie się do zasad przygotowania załączników w ramach załącznika nr 1 
określonych w punktach VIII.a i b oraz X, bądź brak jednoznaczności oferty – będą skutkować odrzuceniem 
oferty (po uprzednim wykonaniu przez zamawiającego wszystkich czynności przewidzianych Ustawą w 
zakresie oceny ofert). 2. Oświadczenia i dokumenty służące wykazaniu braku podstaw do wykluczenia i 
potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie, o którym mowa w punkcie IV.1.1 
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 3. 
Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii - należy dołączyć do oferty w niżej 
wymienionych przypadkach: 3.1 W sytuacji opisanej w punkcie a.7. 3.2 W przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć: pełnomocnictwo do reprezentowania ich 



w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3.2.a. Pełnomocnictwo, o 
którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z dołączonej do oferty 
umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 3.2.b. Wymaganie dołączenia pełnomocnictwa nie dotyczy 
spółki cywilnej, o ile upoważnienie lub pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej 
do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę, a w ofercie wyraźnie wskazano dane 
wszystkich wspólników. 3.2.c. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi 
być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich tych wykonawców. 3.2.d. W nagłówku 
formularza oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy 
podać (zgodnie z wzorem) dane wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(nie: ich pełnomocnika), natomiast dane pełnomocnika – zgodne z dołączonym pełnomocnictwem, należy 
podać w odpowiednim punkcie w treści formularza oferty. 3.2.e. Korespondencja dotycząca niniejszego 
postępowania będzie kierowana do wskazanego pełnomocnika.  
 
Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2. 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 
28/03/2017, godzina: 10:00,  
W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 31/03/2017, godzina: 10:30,  
 


