
Ogłoszenie nr 540221740-N-2020 z dnia 06-11-2020 r.

Grudziądz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 604461-N-2020

Data: 30/10/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Krajowy numer

identyfikacyjny 87029873800000, ul. ul. Rydygiera  15/17, 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-

pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6413400, e-mail przetargi@bieganski.org, faks 56 4621334.

Adres strony internetowej (url): www.przetargi.bieganski.org

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: Adres profilu nabywcy:

W ogłoszeniu powinno być: Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
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W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Ofertę należy złożyć drogą

elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na

platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy Nazwa Zamawiającego -

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski Oferta składana elektronicznie musi zostać

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się

najkorzystniejsza przedłoży w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni od

daty otrzymanego wezwania od Zamawiającego dokument potwierdzający brak podstaw do

wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp) tj. 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 art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. W przypadku wspólnego

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty powinien złożyć każdy z

Wykonawców. Zamawiający nie wymaga dokumentu, o którym mowa od podwykonawców.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym

mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Jeżeli w

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa, zastępuje się

je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku,
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wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże

się najkorzystniejsza przedłoży w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym niż 5

dni od daty otrzymanego wezwania od Zamawiającego dokument potwierdzający brak

podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp) tj. 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 art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. W

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty

powinien złożyć każdy z Wykonawców. Zamawiający nie wymaga dokumentu, o którym

mowa od podwykonawców. Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – dotyczy

komunikacji w sposób tradycyjny, lub Dokumenty muszą być przedstawione w formie

oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez Wykonawcę (tj. dokument zeskanowany oparzony kwalifikowanym

podpisem elektronicznym) – dotyczy komunikacji elektronicznej. Jeżeli Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentu, o którym mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa,

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumentu, o którym mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku, wątpliwości
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co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do

właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 6)

W ogłoszeniu jest: Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się

najkorzystniejsza przedłoży w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym niż 5

dni od daty otrzymanego wezwania od Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że

oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25

ust. 1 pkt. 2 Pzp):  aktualnych dokumentów stwierdzających dopuszczenie

oferowanego przedmiotu zamówienia będącego wyrobem medycznym do obrotu i do

używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

(Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.) tj. Deklaracja zgodności zaoferowanego wyrobu

medycznego oraz Certyfikat (w zależności od klasy produktu),  prospekt lub instrukcja

z danymi technicznymi oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza

wydruki etykiet z Internetu, opis itp. Istotą przedmiotowego dokumentu jest poglądowe

zobrazowania oferowanego przedmiotu zamówienia. Dokumenty mogą być

przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez Wykonawcę

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny

okaże się najkorzystniejsza przedłoży w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie

krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego wezwania od Zamawiającego dokumenty

potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 Pzp):  aktualnych dokumentów stwierdzających

dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia będącego wyrobem medycznym do

obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20

maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.) tj. Deklaracja zgodności zaoferowanego

wyrobu medycznego oraz Certyfikat (w zależności od klasy produktu),  prospekt lub

instrukcja z danymi technicznymi oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający

dopuszcza wydruki etykiet z Internetu, opis itp. Istotą przedmiotowego dokumentu jest
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poglądowe zobrazowania oferowanego przedmiotu zamówienia. Dokumenty muszą

być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez Wykonawcę – dotyczy komunikacji w sposób tradycyjny. lub

Dokument musi być przedstawiony w formie oryginału w postaci dokumentu

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez

Wykonawcę (tj. dokument zeskanowany oparzony kwalifikowanym podpisem

elektronicznym) – dotyczy komunikacji elektronicznej

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7)

W ogłoszeniu jest: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) formularz

ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ - należy złożyć w formie oryginału. 2)

formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ - należy złożyć w formie

oryginału. 3) opis techniczny - stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ - należy złożyć w

formie oryginału. 4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w

art. 25a ust. 1 Pzp o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków

udziału w postępowaniu – według wzoru określonego Załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Dokument należy złożyć w formie oryginału. Wykonawca, który zamierza powierzyć

wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza w

oświadczeniu, o którym mowa, informacje o podwykonawcach. 5) pełnomocnictwo -

w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika – w formie oryginału lub

kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej (pkt 4) składa każdy z

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ponadto Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do

złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo

powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Celem wykazania, że nie
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występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art. 24

ust. 1 pkt 23 Pzp, każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje

Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org, informacji z otwarcia ofert, o

której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oryginał oświadczenia o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli

oferty. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej może (o ile

dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. W

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument

powinien złożyć każdy z Wykonawców

W ogłoszeniu powinno być: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1)

formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ - należy złożyć w formie

oryginału. 2) formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ - należy

złożyć w formie oryginału. 3) opis techniczny - stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ

- należy złożyć w formie oryginału. 4) aktualne na dzień składania ofert

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp o braku podstaw do

wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru

określonego Załącznikiem nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą

stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokument należy złożyć w formie

oryginału. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza w oświadczeniu, o którym

mowa, informacje o podwykonawcach. 5) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy

Wykonawca działa przez pełnomocnika – w formie oryginału lub kopii

poświadczonej notarialnie – dotyczy komunikacji w sposób tradycyjny lub -

oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez właściwą osobę

kwalifikowanym podpisem elektronicznym – dotyczy komunikacji elektronicznej

lub - odpisu pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w formie

elektronicznej (elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z

okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem

elektronicznym – art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dz.
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U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.) – dotyczy komunikacji elektronicznej Celem

wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z

postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, każdy Wykonawca, który złożył

ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej postępowania informacji z otwarcia ofert, o której mowa w

art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Dokument musi

być przedstawiony w formie oryginału – dotyczy komunikacji w sposób

tradycyjny lub w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – dotyczy komunikacji

elektronicznej. W przypadku, gdy dokument nie został sporządzony w postaci

dokumentu elektronicznego Wykonawca może przekazać dokument w formie

elektronicznej kopii posiadanego dokumentu (tj. dokument zeskanowany

oparzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę) –

dotyczy komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy Wykonawca należy do

grupy kapitałowej może (o ile dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielnie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o

zamówienie przez Wykonawców dokument powinien złożyć każdy z

Wykonawców

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-09, godzina: 12:30

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-13, godzina: 12:30

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9
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Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Oferty oraz oświadczenie sporządza

się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się

kwalifikowanym podpisem elektronicznym – dotyczy komunikacji

elektronicznej lub Ofertę, dokumenty, oświadczenia składa się w formie

pisemnej – dotyczy komunikacji w sposób tradycyjny
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