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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 557259-N-2019  

Data: 06/06/2019  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Krajowy numer 

identyfikacyjny 30647200000000, ul. ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego  3, 21-400  Łuków, woj. 

lubelskie, państwo Polska, tel. 257 989 074, e-mail zp@spzoz.lukow.pl, faks 257 989 074.  

Adres strony internetowej (url): www.spzoz.lukow.pl  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 7  

W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

Pozostałe dokumenty wymagane z ofertą: 2. Formularz ofertowy (o treści zgodnej z 

załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 1); 3. Wypełniony formularz cenowy (o treści 

zgodnej z załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 2); 4. Potwierdzenie wniesienia 

wadium, 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w toczącym się postępowaniu 

(pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), dołączone do oferty, o 

ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 6. Wykaz 

podwykonawców wraz z przewidzianym dla nich zakresem usługi (jeśli dotyczy) (o treści 

zgodnej z załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 5);  

W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

Pozostałe dokumenty wymagane z ofertą: 2. Formularz ofertowy (o treści zgodnej z 

załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 1); 3. Wypełniony formularz cenowy (o treści 

zgodnej z załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 2); 4. Potwierdzenie wniesienia 

wadium, 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w toczącym się postępowaniu 

(pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), dołączone do oferty, o 

ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 6. Wykaz 

podwykonawców wraz z przewidzianym dla nich zakresem usługi (jeśli dotyczy) (o treści 

zgodnej z załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 5); 7. Wykaz osób (wymaganych w 

pkt.6 SIWZ) 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 (o treści zgodnej z załączonym 

drukiem stanowiącym załącznik nr 6).  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 5.1  

W ogłoszeniu jest: 8. Wykaz usług (wymaganych w pkt.6 SIWZ) wykonanych w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub nadal wykonywanych, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług odpowiadających 



przedmiotowi zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (o treści zgodnej z załączonym 

drukiem stanowiącym załącznik nr 7). oraz przedstawi dowody potwierdzające należyte 

wykonanie zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w 

ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia 

obejmujące usługę przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego oraz przedstawi dowody 

potwierdzające należyte wykonanie zamówienia. (Przez dowód należy rozumieć 

poświadczenie należytego wykonania zamówienia np.: referencje, jak i dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane. W przypadku zamówień 

na które wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia jeżeli wynika to z 

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze np.: z uwagi na likwidację podmiotu, - 

należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy). 9. Dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 9. Wykaz osób (wymaganych w pkt. 6 SIWZ), 

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 (o treści zgodnej z załączonym 

drukiem stanowiącym załącznik nr 6). Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca 

wykaże, iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą niezbędną do wykonania zamówienia tj. 

wykaże iż, osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zostały przeszkolona 

w zakresie serwisu.  

W ogłoszeniu powinno być: 8. Wykaz usług (wymaganych w pkt.6 SIWZ) wykonanych w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub nadal wykonywanych, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług odpowiadających 

przedmiotowi zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (o treści zgodnej z załączonym 

drukiem stanowiącym załącznik nr 7). oraz przedstawi dowody potwierdzające należyte 

wykonanie zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w 

ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia 

obejmujące usługę przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego oraz przedstawi dowody 

potwierdzające należyte wykonanie zamówienia. (Przez dowód należy rozumieć 

poświadczenie należytego wykonania zamówienia np.: referencje, jak i dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane. W przypadku zamówień 

na które wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia jeżeli wynika to z 

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze np.: z uwagi na likwidację podmiotu, - 

należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy). 9. Dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia.  
 


