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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:552710-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Zgorzelec: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2018/S 242-552710

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 235-536885)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
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, Aneta Mrygoń
Tel.:  +48 571334686
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:
Dostawy endoprotez, implantów oraz drobnego sprzętu do zabiegów ortopedycznych - zakup oraz depozyt (z
opcją kupna na potrzeby własne) wraz z najmem (lub użyczeniem) instrumentarium/innego sprzętu
Numer referencyjny: 54/ZP/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawy endoprotez, implantów oraz drobnego sprzętu do zabiegów ortopedycznych - zakup oraz depozyt
(z opcją kupna na potrzeby własne) wraz z najmem (lub użyczeniem) instrumentarium/innego sprzętu - 25
Pakietów

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536885-2018:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/12/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 235-536885

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się w zrealizowaniem 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 drobnego sprzętu do zabiegów ortopedycznych.
Oświadczenie o powyższym należy złożyć w formularzu JEDZ. W celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, należy złożyć dokumenty na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ). wg.
wzoru Załącznik nr 7 do SIWZ tj. wykaz dostaw - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Wartość ujęta w wykazie j/w może być kwotą jednorazowej dostawy lub sumą wykonanych dostaw
dla jednego kontrahenta w okresie jak wyżej.
Dowodami, o których mowa są:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
— a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nr pakietu - referencje
Pakiet nr 1 - 52 000,00
Pakiet nr 2 - 593 000,00
Pakiet nr 3 - 381 000,00
Pakiet nr 4 - 54 000,00
Pakiet nr 5 - 159 000,00
Pakiet nr 6 - 93 000,00
Pakiet nr 7 - 28 000,00
Pakiet nr 8 - 13 000,00
Pakiet nr 9 - 27 000,00
Pakiet nr 10 - 27 000,00
Pakiet nr 11 - 13 000,00
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Pakiet nr 12 - 12 000,00
Pakiet nr 13 - 3 000,00
Pakiet nr 14 - 1 200,00
Pakiet nr 15 - 10 000,00
Pakiet nr 16 - 3 500,00
Pakiet nr 17 - 380,00
Pakiet nr 18 - 600,00
Pakiet nr 19 - 600,00
Pakiet nr 20 - 16 000,00
Pakiet nr 21 - 13 000,00
Pakiet nr 22 - 3 500,00
Pakiet nr 23 - 90 000,00
Pakiet nr 24 - 89 000,00
Pakiet nr 25 - 11 000,00
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się w zrealizowaniem 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 drobnego sprzętu do zabiegów ortopedycznych.
Oświadczenie o powyższym należy złożyć w formularzu JEDZ. W celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, należy złożyć dokumenty na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4
SIWZ). wg. wzoru Załącznik nr 7 do SIWZ tj. wykaz dostaw - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości,przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie. Wartość ujęta w wykazie jw. może być kwotą jednorazowej dostawy lub sumą
wykonanych dostaw dla jednego kontrahenta w okresie jak wyżej.
Dowodami, o których mowa są:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
— a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (w PLN):
Pakiet nr 1 - 52 000,00 PLN
Pakiet nr 2 - 593 000,00 PLN
Pakiet nr 3 - 381 000,00 PLN
Pakiet nr 4 - 54 000,00 PLN
Pakiet nr 5 - 159 000,00 PLN
Pakiet nr 6 - 93 000,00 PLN
Pakiet nr 7 - 28 000,00 PLN
Pakiet nr 8 - 13 000,00 PLN
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Pakiet nr 9 - 27 000,00 PLN
Pakiet nr 10 - 27 000,00 PLN
Pakiet nr 11 - 13 000,00 PLN
Pakiet nr 12 - 12 000,00 PLN
Pakiet nr 13 - 3 000,00 PLN
Pakiet nr 14 - 1 200,00 PLN
Pakiet nr 15 - 10 000,00 PLN
Pakiet nr 16 - 3 500,00 PLN
Pakiet nr 17 - 380,00 PLN
Pakiet nr 18 - 600,00 PLN
Pakiet nr 19 - 600,00 PLN
Pakiet nr 20 - 16 000,00 PLN
Pakiet nr 21 - 13 000,00 PLN
Pakiet nr 22 - 3 500,00 PLN
Pakiet nr 23 - 90 000,00 PLN
Pakiet nr 24 - 89 000,00 PLN
Pakiet nr 25 - 11 000,00 PLN
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 27/12/2018
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 28/12/2018
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 27/12/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 28/12/2018
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


