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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413566-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Odczynniki laboratoryjne
2017/S 201-413566

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 176-360113)

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

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4
Szczecin
71-455
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Sadzikowski
E-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl 
Faks:  +48 918139079
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spwsz.szczecin.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla SPWSZ w Szczecinie.
Numer referencyjny: EP/220/69/2017

II.1.2) Główny kod CPV
33696500

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla SPWSZ w Szczecinie.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania (części).
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie
umowy stanowiącym załącznik 4 do SIWZ oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 1 i 1A do SIWZ dla zadania nr 1-3.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich
części zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
w zakresie dostaw odczynników wraz z dzierżawą analizatorów o wartości 174 300,00 zł netto, co stanowi
równowartość 41 749,50 euro.

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

17/10/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 176-360113

Sekcja VII: Zmiany
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 (sporządzonej według wzoru stanowiącego załączniki
nr 2, 2A do SIWZ):
1) wymagane parametry graniczne dla zadania nr 1-3, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ,
2) parametry podlegające ocenie jakościowej dla zadania nr 1-3, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1B do
SIWZ,
3) oświadczenie, w celu potwierdzenia 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), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do
SIWZ,
4) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
2. Wykonawca podlega wykluczeniu w przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek określonych w art.
24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
3. W celu potwierdzenia spełniania 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 wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni,terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
2) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków,
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokumentu
potwierdzającego, 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) oświadczenia 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, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,
6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,
7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ,
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8) oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,
3. 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
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) dokumentów opisujących oferowane elementy dostawy (stron katalogowych lub folderów, ulotek
informacyjnych) – w j. polskim dla oferowanych wyrobów, pozwalających na potwierdzenie ich zgodności z
SIWZ w zakresie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 1A do SIWZ,
2) instrukcji obsługi dzierżawionego analizatora i sprzętu pomocniczego (dotyczy zadania nr 1),
3) instrukcji obsługi testów do oznaczania CMV DNA techniką Real Time PCR z automatyczną
izolacją,amplifikacją i detekcją (dotyczy zadania nr 3),
4) zgody producenta/dystrybutora sprzętu dzierżawionego przez SPWSZ w Szczecinie na wykorzystanie go w
okresie umowy w celu wykonywania testów do monitorowania stężenia leków (dotyczy zadania nr 2),
5) zgody producenta/dystrybutora sprzętu dzierżawionego przez SPWSZ w Szczecinie na wykorzystanie go w
okresie umowy w celu wykonywania testów CMV DNA (dotyczy zadania nr 3).
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium wymagane dla danego
zadania, zgodnie z rozdziałem VIII SIWZ.
Powinno być:
1. Każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (sporządzonej wg wzoru stanowiącego zał. nr 2, 2A
do SIWZ):
1) wymagane parametry graniczne dla zad. nr 1-3, wg wzoru stanowiącego zał. nr 1A do SIWZ,
2) parametry podlegające ocenie jakościowej dla zad. nr 1-3, wg wzoru stanowiącego zał. nr 1B do SIWZ,
3) oświad., w celu potw. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia
Wykonawcy. Oświad. zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca składa w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),
4) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
dokumenty pozwalające na potw. zgodności z SIWZ w zakresie wymagań określonych przez Zamawiającego w
zał. nr 1 i 1A do SIWZ oraz w zakresie oświad. wykonawcy co do spełniania parametrów podlegających ocenie
w zakresie kryteriów jakościowych zawartych w zał. nr 1B do SIWZ, tj.:
5) dokumenty opisujące oferowane elementy dostawy (strony katalogowe lub foldery, ulotki informacyjne, itp.) –
w j. polskim dla oferowanych wyrobów,
6) instrukcję obsługi dzierżawionego analizatora i sprzętu pomocniczego (dot. zad. nr 1),
7) instrukcję obsługi testów do oznaczania CMV DNA techniką Real Time PCR z automatyczną izolacją,
amplifikacją i detekcją (dot. zad. nr 3).
UWAGA!
Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią część oferty, w przypadku ich niezłożenia oferta
podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
2. Wykonawca podlega wykluczeniu w przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek określonych w art.
24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
3. W celu potwierdzenia spełniania 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 wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświad. i dokumentów:
1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
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2) zaświadczenia właściwego naczelnika US potw., że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokumentu 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 potw. 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,
8) oświad. Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,
3. W celu potw., 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 następujących oświad.
lub dokumentów:
1) zgody producenta/dystrybutora sprzętu dzierżawionego przez SPWSZ w Szczecinie na wykorzystanie go w
okresie umowy w celu wykonywania testów do monitorowania stężenia leków (dot. zad. nr 2),
2) zgody producenta/dystrybutora sprzętu dzierżawionego przez SPWSZ w Szczecinie na wykorzystanie go w
okresie umowy w celu wykonywania testów CMV DNA (dot. zad. nr 3).
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium wymagane dla danego
zadania, zgodnie z rozdziałem VIII SIWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


