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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
ul. Parzęczewska 35
Zgierz
95-100
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Kolasa - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Tel.: +48 427144332
E-mail: zamowienia@wss.zgierz.pl
Faks: +48 427144530
Kod NUTS: PL712
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital.zgierz.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku oraz innego drobnego asortymentu dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu z podziałem na pakiety.
Numer referencyjny: PN/XXXIII/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
33100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku oraz innego drobnego asortymentu dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu z podziałem na pakiety.
Przedmiot zamówienia obejmuje 30 pakietów w tym min.: strzykawki, elektrody, zestawy medyczne, igły
medyczne, cewniki, filtry, kaniule, oraz inny drobny sprzęt medyczny ..., szczegółowo określony w Formularzu
cenowym, będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamówienie powyżej 209 tysięcy euro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-095341
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 135-276329
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/07/2017
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje w zakresie punktu 2.1.2. a), b), c) żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na
podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Na podst art. 24 ust. 5 Pzp z postęp. o udzielenie zamów. zamaw. wyklucza również wykon.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postęp. restrukturyz. jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwid. jego majątku lub sąd zarządził likwid. jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z 15.5.2015 – Prawo restruktur.. lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykon.,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwid. majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwid. jego majątku
w trybie art. 366 ust.1 ustawy z 28.2.2003 – Prawo upadłościowe..;
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wyklucz. oraz spełnia warunki udziału w postęp.:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykon. na żądanie Zamaw. w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykon. z udziału w postęp.:
1) informacji z KRK w zakresie określ. w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 Pzp wystaw. nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu skład. ofert; 2)zaświad. właściwego naczelnika urzędu skarb. potwierdzającego, że wykon.
nie zalega z opłacaniem podatków, wystaw. nie wcześniej niż 3m-ce przed upływem terminu skład. ofert, lub
innego dokumentu potwierdz., że wykon. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właśc. organu;
3) zaświad. właściwej terenowej jedn. organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdz., że
wykon. nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społ. lub zdrow., wystaw. nie wcześniej niż 3m-ce przed
upływem terminu skład. ofert, lub innego dokumentu potwierdz., że wykon. zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg.uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właśc. organu;
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4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działaln. gospod. jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdz. braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5
pkt 1 Pzp;
5) oświad. wykon. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozum. w
sprawie spłat tych należności;
6) oświad. wykon. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zam pub;
7) oświad. wykon. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokal,8)oświad. wykon. o przynależ. albo braku
przynależności do tej samej grupy kapit.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje w zakresie punktu 2.1.2. a), b), c) żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na
podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Na podst art. 24 ust. 5 Pzp z postęp. o udzielenie zamów. zamaw. wyklucza również wykon.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postęp. restrukturyz. jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwid. jego majątku lub sąd zarządził likwid. jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z 15.5.2015 – Prawo restruktur.. lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykon.,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwid. majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwid. jego majątku
w trybie art. 366 ust.1 ustawy z 28.2.2003 – Prawo upadłościowe..;
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wyklucz. oraz spełnia warunki udziału w postęp.:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykon. na żądanie Zamaw. w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykon. z udziału w postęp.:
1) informacji z KRK w zakresie określ. w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 Pzp wystaw. nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu skład. ofert;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działaln. gospod. jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdz. braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5
pkt 1 Pzp;
3) oświad. wykon. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozum. w
sprawie spłat tych należności;
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4) oświad. wykon. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zam pub;
5)oświad. wykon. o przynależ. albo braku przynależności do tej samej grupy kapit.
Dokumenty podmiotów zagranicznych określa punkt od 4.1. do 4.4 SIWZ
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

