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Dostawy - 250423-2018
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S110

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I. II. VI. VII.
Polska-Wałbrzych: Urządzenia medyczne
2018/S 110-250423
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 104-237104)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
Wałbrzych
58-309
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.: +48 746489941
E-mail: agnieszka.szczebak@zdrowie.walbrzych.pl
Faks: +48 746489700
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawa diagnostycznej i leczniczej aparatury medycznej dla poprawy dostępności
i skuteczności leczenia onkologicznego na terenie województwa dolnośląskiego na
potrzeby Specjalistycznego Szpitala im.
Numer referencyjny: Zp/46/PN-38/18
II.1.2) Główny kod CPV
33100000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Pakiet nr 1 – Lampa operacyjna dwuramienna z kamerą HD
Pakiet nr 2 – System do laserowej termoablacji igłowej tkanek miękkich
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2018
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 104-237104
Sekcja VII: Zmiany
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VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 5,
6 i 8 ustawy Pzp,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.: posiadają co najmniej dwie
dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegające
na dostawie aparatury medycznej w rozumienie Ustawy o wyrobach medycznych,
w szczególności lamp operacyjnych z kamerą (dotyczy pakietu nr 1) lub systemów
do laserowej termoablacji (dotyczy pakietu nr 2)
Zamawiający może zastosować procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp.
Zamawiający dopuszcza unieważnienia postępowania w przypadku wystąpienia
przesłanek na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt.
6 ustawy Pzp.
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
P nr 1 – 4 000,00 PLN (cztery tysiące złotych).
P nr 2 – 8 000,00 PLN (osiem tysięcy złotych).
Datą uznania wpłaty będzie data wpływu na konto zamawiającego.
Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005
2413 0000.
Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym–załącznik nr 1 i 2 do
SIWZ
2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wypełniony przez Wykon w
częściach:
— Część I - „Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz
instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego”,
— Część II – „Informacje dotyczące Wykonawcy” – pkt. A, B, C, D.
- Część III – „Podstawy wykluczenia” – pkt. A, B, C, D,
— Część IV „Kryteria kwalifikacji”:
—: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji,
— Część VI „Oświadczenia końcowe”.
Części i punkty których Zamaw winien nie wypełniać zostały przez Zam
wykreślone.
Z zastrzeżeniem, iż JEDZ musi być złożony w formie zgodnej z treścią pkt. VIII do
SIWZ (Pozostałe informacje).
3. Potwierdzenie wniesienia wadium
VIII. Pozostałe informacje:
1. Wykonawca składa ofertę z załą pisemnie w formie oryginału, za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r., poz. 1830), osobiście lub za
pośrednictwem posłańca
2. W postępowaniu o udzielenie zam komunikacja między Zam a Wykon odbywa
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23.11.2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem
wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
3. Zamaw wyznacza następ osobę do kontaktu z Wykoni:
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Mgr Agnieszka Szczebak tel. 074/6489941, fax. 074/6489700.
e-mail: agnieszka.szczebak@zdrowie.walbrzych.pl,
od pon do piąt w godz. 7:00–14:35.
4. Jeżeli Zam lub Wykon przekazują oświadczenia,wnioski,zawiadomienia oraz
informacje za pośred faksu lub przy użyciu śr kom elekt w rozum ustawy z dnia
18.7.2002 r. o świad usług drogą elektroniczną,każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. W post oświadskłada się w formie pisemnej albo w postaci elektronj, z tym że
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Oświad podmiotów składających ofertę wspólnie oraz
podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć
formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają
okoliczności, o których mowa w treści art.22 ust.1 ustawy Pzp. Analogiczny
wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust.
5 pkt. 1 ustawy Pzp.
6. Środ. kom. elektronj, służącym złożeniu JEDZ przez wykon, jest poczta
elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD,
pendrive) jest niedopuszczalne
JEDZ należy przesłać na adres email: przetargi@zdrowie.walbrzych.pl
Powinno być:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 5,
6 i 8 ustawy Pzp,
b) spełniają warunki udziału w postęp., tj. posiadają co najmniej dwie dostawy
odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegające na
dostawie aparatury medycznej w rozumienie Ustawy o wyrob. med., w
szczególności lamp operacyjnych z kamerą (dot. pakietu nr 1) lub systemów do
laserowej termoablacji (dot. pakietu nr 2)
Zam. może zastosować procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
Zam. dopuszcza unieważ. postęp. w przypadku wystąp. przesłanek na podst. art.
93 ust. 1a Pzp.
Zam. przew. możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Pzp.
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postęp.: p. 1 – 4 000,00 PLN
(cztery tysiące złotych), p. 2 – 8 000,00 PLN (osiem tysięcy złotych)
Datą uznania wpłaty będzie data wpływu na konto Zamawiającego.
Oferta musi zawierać:
Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wypełniony przez Wykonawcę
w częściach:
Część I – „Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz
instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego”
Część II – „Informacje dotyczące Wykonawcy”– pkt. A, B, C, D
Część III – „Podstawy wykluczenia”– pkt. A, B, C, D
Część IV - „Kryteria kwalifikacji”:
Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji
Część VI - „Oświadczenia końcowe”
Części i punkty których Zamawiający winien nie wypełniać zostały przez
Zamawiającego wykreślone z zastrzeżeniem, iż JEDZ musi być złożony w formie
zgodnej z treścią pkt. VIII do SIWZ (Pozostałe informacje)
Potwierdzenie wniesienia wadium
Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 6 do SIWZ
VIII. Pozostałe informacje:
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Wyk. składa OFERTĘ z załą pisemnie w formie oryginału, za pośred. operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.
poz. 1529 oraz z 2015 r., poz.1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
W postęp. o udziel.zam komunikacja między Zam a Wyk odbywa się za pośred.
operatora pocztowego w roz. ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe
osobiście, za pośred. posłańca, faksu lub przy użyciu śr. komunikacji elektr. w
rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świad. usług drogą elektroniczną, z
uwzględnieniem wymogów dot. formy, ustanowionych poniżej.
Osoba do kontaktu z Wyk.:
Mgr Agnieszka Szczebak tel. 074/6489941, fax. 074/6489700,
e-mail: agnieszka.szczebak@zdrowie.walbrzych.pl,
od pon do piąt w godz. 7:00–14:35.
Jeżeli Zam lub Wyk przekazują oświad., wnioski, zawiadomienia oraz infor. za
pośred faksu lub przy użyciu śr kom elekt w rozum ustawy z dnia 18.7.2002 r. o
świad usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W post oświad składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronj, z tym że
JEDZ należy przesłać w postaci elektr. opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Oświad podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów
udostęp. potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu
elektr., podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z
nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art.
22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ skład.przez
podwykonawcę, na podst. art. 25a ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
Środ. kom. elektronj, służącym złożeniu JEDZ przez wykon, jest poczta
elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD,
pendrive) jest niedopuszczalne JEDZ należy przesłać na adres email:
przetargi@zdrowie.walbrzych.pl
Pozostałe informacje znajdują się w SIWZ. Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1),dalej „RODO” informacje zostały zawarte w
rozdziale I SIWZ - Przedmiot zamówienia
VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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