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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429615-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Grudziądz: Urządzenia medyczne
2018/S 190-429615

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 150-343870)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego
ul. L. Rydygiera 15/17
Grudziądz
86-300
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Adrych-Kołodziejczak, Daria Wiśniewska, Tomasz Witkowski, Tadeusz Bednarczyk
Tel.:  +48 566413475/+48 566413480
E-mail: przetargi@bieganski.org 
Faks:  +48 564621334
Kod NUTS: PL616
Adresy internetowe:
Główny adres: www.przetargi.bieganski.org
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.bieganski.org

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wyposażenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń
– znak sprawy Z/29/PN/18
Numer referencyjny: Z/29/PN/18

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia oddziału
anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń zgodnie z formularzem
cenowym, opisem technicznym wyposażenia oraz opisem prac adaptacyjnych pomieszczeń w postaci

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343870-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@bieganski.org
www.przetargi.bieganski.org
www.przetargi.bieganski.org


Dz.U./S S190
03/10/2018
429615-2018-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 2 / 4

03/10/2018 S190
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 4

dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych.
Rodzaj zamówienia, który odpowiada głównemu jego przedmiotowi to dostawa; z tego względu do udzielenia
zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw – podstawa prawna: art. 5c ust. 1 Pzp.
Oferowany przedmiot zamówienia stanowiący wyroby medyczne musi być dopuszczony do obrotu i do
używania w Polsce zgodnie z ustawą z 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.).

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

28/09/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 150-343870

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 03/10/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 17/10/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/10/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 17/10/2018
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Data: 03/10/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 17/10/2018
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe: Wykaz i
krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
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a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponować przez okres realizacji zamówienia
co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiadającą znajomość i doświadczenie w
prowadzeniu projektów w funkcji Kierownika Projektu potwierdzone certyfikatem Prince 2 lub równoważnym.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co
najmniej jednej inwestycji obejmującej dostawy wyposażenia oddziału intensywnej terapii wraz z jego
wybudowaniem lub adaptacją pomieszczeń na ten cel o łącznej wartości co najmniej 10 000 000 PLN brutto lub
co najmniej dwóch takich inwestycji o łącznej wartości co najmniej 5 000 000 PLN każda z nich.
Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie zawartym w oświadczeniu JEDZ: wartość dostaw, daty ich
wykonania oraz podmioty na rzecz których dostawy zostały wykonane.
Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najwyżej oceniona przedłoży w terminie
nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymanego wezwania od Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że
oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Pzp):
Aktualnych dokumentów stwierdzających dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia stanowiącego
wyroby medyczne do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia
20.5.2010 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.). (o ile dotyczy) Dokumenty winny zostać złożone w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Fotografia (np. folder) oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wydruki etykiet z
Internetu, kopię, zdjęcie, opis itp., z dopiskiem której pozycji asortymentowej (zadania) dotyczy dana informacja.
Istotą przedmiotowego dokumentu jest poglądowe zobrazowania oferowanego przedmiotu zamówienia.
Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najwyżej oceniona przedłoży w terminie
nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymanego wezwania od Zamawiającego aktualnych na dzień złożenia
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania tj.:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 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 właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 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 właściwego organu;
4) aktualny na dzień jego złożenia odpis 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 a...
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponować przez okres realizacji zamówienia
co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiadającą znajomość i doświadczenie
wprowadzeniu projektów w funkcji Kierownika Projektu potwierdzone certyfikatem Prince 2 lub równoważnym.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: jedną
lub dwie inwestycje o łącznej wartości co najmniej 7 500 000,00 PLN brutto obejmujące dostawy wyposażenia
oddziału intensywnej terapii wraz z jego wybudowaniem lub adaptacją pomieszczeń na ten cel.
Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie zawartym w oświadczeniu JEDZ: wartość dostaw, daty ich
wykonania oraz podmioty na rzecz których dostawy zostały wykonane.
Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najwyżej oceniona przedłoży w terminie
nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymanego wezwania od Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że
oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Pzp):
– Aktualne dokumenty stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia stanowiącego wyroby
medyczne do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010
r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.), o ile dotyczy. Dokumenty winny zostać złożone w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
– Fotografię (np. folder) oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wydruki etykiet
z Internetu, kopię, zdjęcie, opis itp., z dopiskiem której pozycji asortymentowej (zadania) dotyczy dana
informacja.Istotą przedmiotowego dokumentu jest poglądowe zobrazowania oferowanego przedmiotu
zamówienia.
Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najwyżej oceniona przedłoży w terminie nie
krótszym niż 10 dni od daty otrzymanego wezwania od Zamawiającego aktualne na dzień złożenia dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania tj.:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 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 właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 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 właściwego organu;
4) aktualny na dzień jego złożenia odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia brak...

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


