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I. II. VI. VII.

Polska-Szczecin: Urządzenia do tomografii

2017/S 194-398190

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 182-372072)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Arkońska 4

Szczecin

71-455

Polska

Osoba do kontaktów: Marta Potiechin-Nowak

E-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl

Faks: +48 918139079

Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.spwsz.szczecin.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa i instalacja tomografu komputerowego w ramach projektu nr

POIS.09.01.00-00-0068/16 pn. „Wzrost jakości oraz skuteczności działań

Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szcz...

Numer referencyjny: EP/220/28/2017

II.1.2) Główny kod CPV

33115000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i instalacja tomografu komputerowego w

ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0068/16 pn. „Wzrost jakości oraz

skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w

Szczecinie-Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego”. Wykonawca

zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w

projekcie umowy stanowiącym Załącznik 4 do SIWZ i szczegółowym opisie

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1A, 1 B i 1C do SIWZ.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/10/2017
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Sekcja VII: Zmiany

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 182-372072

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

1) Parametry wymagane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A

2) Parametry oceniane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1B

3) odpowiednie pełnomocnictwa

4) Oświadczenie, w celu potw.spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz

braku przesłanekwykluczenia Wykonawcy. Oświadczenie zgodnie z art. 25a ust. 2

ustawy Pzp Wykonawca składa w formieJednolitego Europejskiego Dokumentu

Zamówienia (JEDZ)

5) Zobowiązania podmiotów trzecich – w przypadku powoływania się przez

Wykonawcę na zasoby innychpodmiotów w celu wykazania speł. warunków udziału

w postępowaniu

2. Wykonawca podlega wykluczeniu w przypadku ziszczenia się którejkolwiek z

przesłanek określonych w art..24 ust. 1 pkt 12-22 Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 lub

3 Pzp

3. W celu potw.speł. warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do

wykluczenia wykonawcy zudziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem

zamówienia, wezwie wykonawcę, którego ofertazostała najwyżej oceniona, do

złożenia w wyzn., nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień

złożenianastępujących oświadczeń i dokum.:

1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy

Pzp

2) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzające, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków,

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo

inny dokum.potw., żewykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniana podstawie art. 24

ust.5 pkt 1 ustawy Pzp,

5) oświad.Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu

lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lubzdrowotne

6) oświad.Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania sięo zamówienie publiczne,

7) oświad.Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

8) Oświad.Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowaw art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,

9) w celu wykazania spełniania warunku w zakresie posiadania zdolności

technicznej lub zawodowej –dowodów określ., czy dostawy wskazane przez

wykonawcę zostały wykonane lub są wykonywane należycie,przy czym dowodami,

o których mowa, są referencje bądź inne dokum. wystawione przez podmiot, na

rzeczktórego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeliz uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokum. –oświadczenie
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wykonawcy; wydane nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania

ofert. Dowodynależy złożyć w odniesieniu do każdej usługi wskazanej przez

Wykonawcę w Części IV, Kryteria kwalifikacji lit.C Zdolność techniczna i zawodowa

wiersz trzeci (oznaczony jako 1b) oświadczenia JEDZ.

4.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom

określonym przez zamawiającego,Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,

wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, dozłożenia w

wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

nast. oświadczeń lubdokum.:

1) opisujących przedmiot zamówienia (strony katalogowe lub foldery, ulotki

informacyjne) – w j. polskim dooferowanych wyrobów, ze wskazaniem w nim

oferowanego asortymentu, podając nr pozycji, pozwalających napotwierdzenie

spełniania każdej wymaganej wartości, określonej przez Zamawiającego w

załączniku nr 1A i 1B

2) certyfikatów i świadectw wymaganych przez ustawę z dnia 20.5.2010 roku o

Wyrobach Medycznych dlawyrobów oferowanych przez

3)oświadczenia wskazanego serwisu o posiadaniu autoryzacji producenta na

serwis urządzenia.

Powinno być:

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

1) Parametry wymagane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A

2) Parametry oceniane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1B

3) odpowiednie pełnomocnictwa

4) Oświadczenie, w celu potw. spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz

braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy. Oświadczenie zgodnie z art. 25a ust. 2

ustawy Pzp Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu

Zamówienia (JEDZ)

5) Zobowiązania podmiotów trzecich – w przypadku powoływania się przez

Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania speł. warunków

udziału w postępowaniu

2. Wykonawca podlega wykluczeniu w przypadku ziszczenia się którejkolwiek z

przesłanek określonych w art..24 ust. 1 pkt 12-22 Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 lub

3 lub 8 Pzp

3. W celu potw. speł. warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do

wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający przed

udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyzn., nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na

dzień złożenia następujących oświadczeń i dokum.:

1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy

Pzp

2) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzające, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków,

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo

inny dokum. potw., że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24

ust.5 pkt 1 ustawy Pzp,

5) oświad. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

6) oświad. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

7) oświad. Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
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8) Oświad. Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,

9) w celu wykazania spełniania warunku w zakresie posiadania zdolności

technicznej lub zawodowej –dowodów określ., czy dostawy wskazane przez

wykonawcę zostały wykonane lub są wykonywane należycie,przy czym dowodami,

o których mowa, są referencje bądź inne dokum. 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 dokum. –oświadczenie

wykonawcy; wydane nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania

ofert. Dowody należy złożyć w odniesieniu do każdej usługi wskazanej przez

Wykonawcę w Części IV, Kryteria kwalifikacji lit. C Zdolność techniczna i zawodowa

wiersz trzeci (oznaczony jako 1b) oświadczenia JEDZ.

4.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom

określonym przez zamawiającego,Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,

wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w

wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

nast. oświadczeń lub dokum.:

1) opisujących przedmiot zamówienia (strony katalogowe lub foldery, ulotki

informacyjne) – w j. polskim do oferowanych wyrobów, ze wskazaniem w nim

oferowanego asortymentu, podając nr pozycji, pozwalających na potwierdzenie

spełniania każdej wymaganej wartości, określonej przez Zamawiającego w

załączniku nr 1A i 1B

2) certyfikatów i świadectw wymaganych przez ustawę z dnia 20.5.2010 roku o

Wyrobach Medycznych dla wyrobów oferowanych przez Wykonawcę

3)oświadczenia wskazanego serwisu o posiadaniu autoryzacji producenta na

serwis urządzenia.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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