Kraków, dnia 2018-01-16

Wykonawcy, którym przekazano specyfikację
oraz strona internetowa postępowania

Zmiana treści specyfikacji
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na pogwarancyjny
serwis tomografów komputerowych zostały wprowadzone następujące zmiany treści SIWZ:
1. Punkt 6.2 SIWZ otrzymał brzmienie:
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
- warunki udziału w postępowaniu:
1
Zdolnośd techniczna i zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegad się wykonawcy, którzy w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali lub wykonują co
najmniej jedną usługę polegającą na obsłudze serwisowej tomografu
komputerowego, trwającą nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów określonych w pkt 8.5.1 ppkt 1 SIWZ.
2
Zdolnośd techniczna i zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegad się wykonawcy, którzy dysponują
co najmniej jedną osobą, która będzie realizowad zamówienie, przeszkoloną w
obsłudze serwisowej przez dowolnego producenta tomografów komputerowych,
posiadającą co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w obsłudze serwisowej
dowolnego tomografu komputerowego.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów określonych w pkt 8.5.1 ppkt 2 SIWZ.
2. Punkt 8.5.1 SIWZ otrzymał brzmienie:
8.5. Wykaz dokumentów i oświadczeo składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1
Wykaz usług
Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz dowody określające czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
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były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny byd wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku usług nadal wykonywanych dowody określające czy te usługi są
wykonywane należycie muszą byd wystawione nie wcześniej niż po upływie 12
miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usługi.
Wykaz usług należy sporządzid według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykaz osób
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami.
Wykaz osób należy sporządzid według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Punkt 18.2 SIWZ otrzymał brzmienie:
18.2. Punkty w kryteriach podanych w pkt 18.1 będą przyznawane w następujący sposób:
Kryterium Cena:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 75
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert
- Cof - cena podana w ocenianej ofercie
Kryterium Kwalifikacje personelu:
Jeżeli usługa w stosunku do tomografu objętego przedmiotem zamówienia w danej części
będzie świadczona przez osobę lub osoby posiadające imienny certyfikat potwierdzający
odbycie szkolenia u producenta tego tomografu lub w serwisie autoryzowanym producenta
tego tomografu i zostanie to potwierdzone w ofercie poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) i kopii certyfikatu, to
oferta otrzyma 25 punktów. W oświadczeniu należy jednoznacznie określid, której części
dotyczą osoby w nim wskazane. Brak oświadczenia lub kopii certyfikatu, albo obydwu tych
dokumentów, jak również brak jednoznacznego wskazania, której części dotyczą wymienione
osoby, będzie skutkował brakiem punktów w tym kryterium oceny ofert. Podobnie złożenie
oświadczenia w niewłaściwej formie.
Alternatywnie, jeżeli usługa w stosunku do tomografu objętego przedmiotem zamówienia w
danej części będzie świadczona na podstawie autoryzacji producenta tego tomografu
świadczącej o zgodzie na serwisowanie i przeglądy tomografu i zostanie to potwierdzone w
ofercie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do SIWZ) i kopii autoryzacji, to oferta otrzyma 25 punktów. W oświadczeniu należy
jednoznacznie określid, której części dotyczy autoryzacja producenta. Brak oświadczenia lub
kopii autoryzacji producenta, albo obydwu tych dokumentów, jak również brak
jednoznacznego wskazania, której części dotyczy autoryzacja producenta, będzie skutkował
brakiem punktów w tym kryterium oceny ofert. Podobnie złożenie oświadczenia w
niewłaściwej formie.
4. W załączniku nr 3 do SIWZ (wzór umowy), w par. 6 ust. 1 zostały wykreślone słowa „(brutto)”.
Wprowadzone zmiany są obowiązujące.
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