
Dz.U./S S129
07/07/2021
342483-2021-PL

1 / 7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342483-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Siemiatycze: Jednostki rezonansu magnetycznego
2021/S 129-342483

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 126-331519)

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 8
Miejscowość: Siemiatycze
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 17-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Prochowicz, Paweł Kosiński
E-mail: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl 
Tel.:  +48 856552825
Faks:  +48 856552825
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzozsiemiatycze.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup rezonansu magnetycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Pracowni rezonansu 
magnetycznego
Numer referencyjny: SP ZOZ ZP/05/21

II.1.2) Główny kod CPV
33111610 Jednostki rezonansu magnetycznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
I. Wykonawca przy realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wykonania zamówienia w 
postaci dostawy, w zakres której wchodzi pełna instalacja, montaż, uruchomienie urządzenia rezonansu 
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magnetycznego, szkolenie personelu. Szczegółowy opis parametrów technicznych urządzenia zawiera 
formularza techniczny (załącznik nr 1a do SWZ) stanowiący integralną część SWZ, oferty a później umowy.
II. Wykonawca zobowiązany jest dokonać adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia Pracowni rezonansu 
magnetycznego w nowo wybudowanym skrzydle placówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Siemiatyczach (pierwsze piętro). Wszystkie prace w zakresie adaptacji wchodzą zakres rzeczowy 
Wykonawcy. Minimalny zakres prac jaki wykonawca powinien wykonać do adaptacji pomieszczeń zawiera 
załącznik nr 1 – Zakres prac adaptacyjnych.
Szczegółowy opisz przedmiotu zamówienia zawiera rozdział IV SWZ oraz wymienione załączniki 1, 1a.

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

02/07/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 126-331519

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
I. Wykonawca przy realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wykonania zamówienia w 
postaci dostawy w zakres której wchodzi pełna instalacja, montażu, uruchomienie urządzenia rezonansu 
magnetycznego, szkolenie personelu. Szczegółowy opis parametrów technicznych urządzenia zawiera 
formularza techniczny (załącznik nr 1a do SWZ) stanowiącego integralną część SWZ, oferty a później umowy.
II. Wykonawca zobowiązany jest dokonać adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia Pracowni rezonansu 
magnetycznego w nowo wybudowanym skrzydle placówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Siemiatyczach (pierwsze piętro). Wszystkie prace w zakresie adaptacji wchodzą zakres rzeczowy 
Wykonawcy. Minimalny zakres prac jaki wykonawca powinien wykonać do adaptacji pomieszczeń zawiera 
(załącznik nr 1 – zakres prac adaptacyjnych.)
Szczegółowy opisz Przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział III SWZ oraz wymienione załączniki 1; 1a
Powinno być:
I. Wykonawca przy realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wykonania zamówienia w 
postaci dostawy, w zakres której wchodzi pełna instalacja, montaż, uruchomienie urządzenia rezonansu 
magnetycznego, szkolenie personelu. Szczegółowy opis parametrów technicznych urządzenia zawiera 
formularza techniczny (załącznik nr 1a do SWZ) stanowiący integralną część SWZ, oferty a później umowy.
II. Wykonawca zobowiązany jest dokonać adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia Pracowni rezonansu 
magnetycznego w nowo wybudowanym skrzydle placówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Siemiatyczach (pierwsze piętro). Wszystkie prace w zakresie adaptacji wchodzą zakres rzeczowy 
Wykonawcy. Minimalny zakres prac jaki wykonawca powinien wykonać do adaptacji pomieszczeń zawiera 
załącznik nr 1 – Zakres prac adaptacyjnych.
Szczegółowy opisz przedmiotu zamówienia zawiera rozdział IV SWZ oraz wymienione załączniki 1, 1a.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
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Wykaz i krótki opis warunków:
Każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia 
oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1. Oświadczenie te składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej.
Oświadczenie o którym mowa, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 
sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16), zwanego dalej "jednolitym dokumentem" w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zgodnie z zapisami artykułu 139 PZP Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę najwyżej ocenianego do przedłożenia 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (JEDZ) – art. 126 ust 1 Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy Pzp, a także w art. 109 ust. 1 pkt 4 
ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o przesłanki określone w art. 
108 ust 1 pkt 1–6 ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanki wskazanej w art. 109 ust 1 pkt 4 
ustawy Pzp.
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
1. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), 
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 
do SWZ;
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp;
3. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o 
których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3) Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4) Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6) Pzp,
4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) Pzp. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
Powinno być:
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Wykaz i krótki opis warunków:
Każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Oświadczenie to składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej.
Oświadczenie, o którym mowa, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 
sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”, w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami artykułu 139 Pzp. 
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. 
Zamawiający wezwie Wykonawcę najwyżej ocenianego do przedłożenia jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówień (JEDZ) – art. 126 ust. 1 Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy Pzp, a także w art. 109 ust. 1 pkt 4 
ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o przesłanki określone w art. 
108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanki wskazanej w art. 109 ust. 1 pkt 4 
ustawy Pzp.
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
b) Dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
1. oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 
r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp;
3. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o 
których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego;
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji;
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp;
4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
Numer sekcji: III.1.2
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Zamiast:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż na dzień składania ofert, posiada 
opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
1 500 000,00 PLN aktualna na dzień składania oferty. Suma ta obejmuje każde jedno zdarzenie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia. O której mowa w Rozdziale VIII pkt 1 c)
W odniesieniu do konsorcjum wymóg posiadania polisy OC (pkt 1) ppkt c) zostanie spełniony, zarówno wtedy 
gdy jeden członek konsorcjum będzie posiadał prawidłową polisę ubezpieczeniową jak i gdy dwóch (czy więcej) 
konsorcjantów przedłoży polisy na łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wskazana przez Zamawiającego, 
przy czym warunki takich polis muszą pozwalać na wypłatę świadczenia przez zakład ubezpieczeń niezależnie 
od wypłaty z innych polis aż do sumarycznego pokrycia z wszystkich polis w ich granicach łącznej wartości 
szkody.
Powinno być:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż na dzień składania ofert posiada 
opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN aktualną na dzień składania oferty. Suma ta obejmuje 
każde jedno zdarzenie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia, o której mowa w rozdziale VII pkt 1 c.
W odniesieniu do konsorcjum wymóg posiadania polisy OC (pkt 1) ppkt c zostanie spełniony zarówno wtedy, 
gdy jeden członek konsorcjum będzie posiadał prawidłową polisę ubezpieczeniową, jak i gdy dwóch (czy 
więcej) konsorcjantów przedłoży polisy na łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wskazana przez 
Zamawiającego, przy czym warunki takich polis muszą pozwalać na wypłatę świadczenia przez zakład 
ubezpieczeń niezależnie od wypłaty z innych polis aż do sumarycznego pokrycia z wszystkich polis w ich 
granicach łącznej wartości szkody.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Określenie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej - Ocena spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń 
i dokumentów złożonych przez Wykonawcę według formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykaże należyte wykonanie jednej dostawy wraz z montażem rezonansu 
magnetycznego. Na kwotę min 1 500 000,00 PLN brutto – potwierdzone referencjami
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
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lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy 
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały 
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca 
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – 
potwierdzonych referencjami na kwotę o której mowa w rozdziale VIII pkt 1 d)
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań określonych w pkt 1) ppkt 
d) będzie dla tych Wykonawców dokonana łącznie, co oznacza, że wystarczające jest by jeden z Wykonawców 
wykazał się należytym wykonaniem dostawy wraz z montażem o podanej wartości. Wartość wykonanych 
dostaw z montażem poszczególnych Wykonawców nie podlega sumowaniu dla osiągnięcia wartości wymaganej 
przez Zamawiającego.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Określenie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – ocena spełniania warunku udziału 
w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń 
i dokumentów złożonych przez Wykonawcę według formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykaże należyte wykonanie jednej dostawy wraz z montażem rezonansu 
magnetycznego na kwotę min. 1 500 000,00 PLN brutto – potwierdzone referencjami (załącznik nr 7 do SWZ 
Wykaz dostaw).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy 
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały 
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – 
potwierdzonych referencjami na kwotę o której mowa w rozdziale VII pkt 1 d (załącznik nr 7 do SWZ Wykaz 
dostaw).
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań określonych w pkt 1 ppkt d 
będzie dla tych Wykonawców dokonana łącznie, co oznacza, że wystarczające jest by jeden z Wykonawców 
wykazał się należytym wykonaniem dostawy wraz z montażem o podanej wartości. Wartość wykonanych 
dostaw z montażem poszczególnych Wykonawców nie podlega sumowaniu dla osiągnięcia wartości wymaganej 
przez Zamawiającego.
Numer sekcji: VI.4.3
Zamiast:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegóły dotyczące terminów składania odwołań zostały opisane w rozdziale XXV SIWZ oraz dziale VI ustawa 
Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1843 ze zm).
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Powinno być:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegóły dotyczące terminów składania odwołań zostały opisane w rozdziale XVIII SWZ oraz dziale IX ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm. – dalej „Pzp”).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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