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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336086-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Zgorzelec: Różne urządzenia i produkty medyczne
2017/S 163-336086

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 161-331957)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
231161448
ul. Lubańska 11-12
Zgorzelec
59-900
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.:  +48 571334858
E-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
Faks:  +48 757750173
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.zgorzelec.pl

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

II.1.1) Nazwa:
DOPOSAŻENIE W NIEZBĘDNY SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO-
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA-SPZOZ W ZGORZELCU, PRZY ULICY LUBAŃSKIEJ 11-12 W
ZGORZELCU.
Numer referencyjny: 19/ZP/2017

II.1.2) Główny kod CPV
33190000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup niezbędnego sprzętu medycznego (stanowisko do endoskopii, myjka
do endoskopów, aparat do znieczulania) dla SOR w Zgorzelcu w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania
systemu ratownictwa medycznego w powiecie zgorzeleckim poprzez niezbędne inwestycje w SOR WS-SPZOZ
w Zgorzelcu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331957-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl
www.spzoz.zgorzelec.pl


Dz.U./S S163
26/08/2017
336086-2017-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 2 / 5

26/08/2017 S163
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 5

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
a) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach med i/lub
b) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności i/lub
c) ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów i/lub
d) rozporządzenia Min Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów med
— w zależności od przewidzianego przez producenta przeznaczenia wyrobu –należy wskazać spełnianie przez
poszczególne wyroby med w/wym przepisów. W przypadku gdy przedmiot zamów nie ma obow. spełniania w/
wym ustaw należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie.

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

24/08/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 161-331957

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.13
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0066/16.
Powinno być:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0066/16. Zamówienie udzielane jest w częściach.
Numer sekcji: II.2.13
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0066/16.
Powinno być:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0066/16. Zamówienie udzielane jest w częściach.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki
opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem lub realizowaniemw
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest
krótszy – w tym okresie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – powyższe dot. równieżdostaw
wykonywanych) – przynajmniej 1 dostawy sprzętu medycznego (pakiet I: sprzęt medyczny z zakresuendoskopii;
pakiet II: sprzęt medyczny z zakresu anestezji).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Za zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający
uznajednorazową dostawę na kwotę nie mniejszą niż: w przypadku: pakietu nr I – sprzęt medyczny z
zakresuendoskopii o wartości minimum 300 000 PLN brutto; pakietu nr II sprzęt medyczny z zakresu anestezji
owartości minimum 100 000 PLN brutto.
Powinno być:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem lub realizowaniem
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – powyższe dot. również dostaw
wykonywanych) – przynajmniej 1 dostawy sprzętu medycznego (pakiet I: sprzęt medyczny z zakresuendoskopii;
pakiet II: sprzęt medyczny z zakresu anestezji).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Za zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uznaje
dnorazową dostawę na kwotę nie mniejszą niż: w przypadku: pakietu nr I – sprzęt medyczny z zakresu
endoskopii o wartości minimum 300 000 PLN brutto; pakietu nr II sprzęt medyczny z zakresu anestezji o
wartości minimum 100 000 PLN brutto.
Wykonawca może, w celu potwierdz. spełn. warunk. udziału w postępow., w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicz. lub zawodow. lub
syt. finans. lub ekon. innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wymogi
w tym zakresie opisane są w pkt 7 SIWZ.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postęp. na
podst.art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt 1, ust. 5 pkt 8 ustawy.
Wykaz oświad. lub dok. potwierdz. spełnianie war. udziału w postęp. oraz brak podstaw wyklucz.
— wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanychdostaw sprzętu med(ze wskazanego zakresu) wraz z dowodami-złożyć na wezwanie
zamawiającego
— oświad. w formie standard. formularza JEDZ -załącznik nr 4 do SIWZ- złożyć do oferty
— Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 Ustawy -wystawionej nie wcześniejniż
6 m-cy przed upływem term. skład. ofert-złożyć na wezwanie zamawiającego
— Zaświadczenia właściwego naczelnika US -wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem term.
skład.ofert-złożyć na wezwanie zamawiającego
— Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS -wystawionej nie wcześniej niż
6m-cy przed upływem term. skład. ofert-złożyć na wezwanie zamawiającego
Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostat. decyzjiadmin.
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrow. albo – w przypadkuwydania
takiego wyroku lub decyzji – dokum. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz zewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,o braku
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamów. Publ.,o niezaleganiu
z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. opodatkach i opłatach
lokalnych-złożyć na wezwanie zamawiającego
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Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej-złozyć
wterminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt mowa w art 86 ust.5 Ustawy
Odpisu z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,w celu potwierdz. braku podstaw do wyklucz. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy-zamawiający
dokonaelektronicznego wydruku lub należy złożyć na wezwanie zamawiającego
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski zamiast dokumentów o
którychmowa w pkt. 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.3 SIWZ, składa dokumenty wskazane w pkt 7.5 SIWZ
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
Oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi wskazane w pkt II.1.4 ogłoszenia -złożyćdo
oferty
Katalog lub prospekt lub folder-złożyć do oferty
Świadectwo autoryzacji serwisu-złożyć na wezwanie zamawiającego
Harmonogram pogwarancyjnych przeglądów okresowych lub innych czynności-złożyć na
wezwaniezamawiającego
Harmonogram przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych-złożyć
nawezwanie zamawiającego
Oświadczenie producenta- w przypadku gdy oferowany sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353-
złożyć na wezwanie zamawiającego
Szczegółowy opis ośw. i dokument. zawarty jest w siwz pkt 7.
Powinno być:
O udzielenie zamów. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postęp. na podst. art.
24 ust. 1, ust. 5 pkt 1, ust. 5 pkt 8 ustawy i spełniają war. udziału w postępow.
Wykaz oświad. lub dok. potwierdz. spełnianie war. udziału w postęp. oraz brak podstaw wyklucz.
— wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresow. lub ciągłych również wykonywanych dostaw
sprzętu med(ze wskazanego zakresu) wraz z dowodami-złożyć na wezwanie zamawiającego,
— oświad. w formie standard. formularza JEDZ-złożyć do oferty.
W przyp. wspólnego ubiegania się o zamów. przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawc.
ubiegających się o zamów.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamów. podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wyklucz. z udziału w postępow. – składa do oferty oświad. JEDZ – dot.
podwykonawc.
W przyp. wspóln. ubieg. się o zamów. przez wykonawców, oświad. JEDZ składa do oferty każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiot., w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, war. udziału w postęp. –
składa do oferty – JEDZ dotycz. tych podmiot.
— Inform. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 Ustawy -wystawionej nie wcześniej niż 6
m-cy przed upływem term. skład. ofert-złożyć na wezwanie zamawiającego.
— Zaśw. właściwego naczelnika US -wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem term. skład. ofert-
złożyć na wezwanie zamawiającego.
— Zaśw. właściwej terenowej jedn. organiz. ZUS lub KRUS -wystawione nie wcześniej niż 6m-cy przed
upływem term. skład. ofert-złożyć na wezwanie zamawiającego.
Oświad. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostat. decyzji admin.
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrow. albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokum. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
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ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamów. Publ.,o
niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych-złożyć na wezwanie zamawiającego.
Oświad. Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej-złozyć w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internet. inf., o kt mowa w art 86 ust.5 Ustawy.
Odpisu z właśc. rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdz. braku podstaw do wyklucz. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy-zamawiający dokona elektron.
wydruku lub należy złożyć na wezwanie zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszk. poza terytorium Polski zamiast dokumentów o kt. mowa
w pkt. 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.3 SIWZ, składa dokumenty wskazane w pkt 7.5 SIWZ.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
Oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi wskazane w pkt II.1.4 ogłoszenia -złożyć
do oferty.
Oświad. o spełnianiu wymogów, o kt. mowa w pkt II.1.4) ogłoszenia - złożyć na wezwanie zamawiającego.
Katalog lub prospekt lub folder-złożyć do oferty.
Świadectwo autoryzacji serwisu-złożyć na wezwanie zamawiającego.
Harmonogram pogwarancyjnych przeglądów okresowych lub innych czynności-złożyć na wezwanie
zamawiającego.
Harmonogram przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo-konserwacyjnych-złożyć na
wezwanie zamawiającego.
Karta kontroli - złożyć na wezwanie zamawiającego
Oświad. producenta - w przypadku gdy oferowany sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 lub
równoważnej - złożyć na wezwanie zamawiającego.
Szczegółowy opis ośw. i dokument. zawarty jest w siwz pkt 7.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


