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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43938-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Głubczyce: Urządzenia medyczne
2018/S 021-043938

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 012-022630)

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

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26
Głubczyce
48-100
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Hulin
Tel.:  +48 4801171
E-mail: zamowienia@szpitalglubczyce.pl 
Faks:  +48 4801171
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.szpitalglubczyce.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż sprzętu medycznego w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, działanie 10.1.1. (...)
Numer referencyjny: PN / 1 / I / 17

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa i montaż sprzętu medycznego w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, działanie 10.1.1. pn. „Poprawa wydajności i skuteczności
leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie SP ZOZ w Głubczycach”. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowią formularze cenowe - załączniki nr A z ppkt 1-13, B, C i D do SIWZ zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiającego: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl stanowiące integralną częścią SIWZ.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22630-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@szpitalglubczyce.pl
www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl
http://bip.szpitalglubczyce.pl/
www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl
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Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną
liczbę części zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na następujące części zamówienia:
Część nr 1 – Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego – wg zał. nr A ppkt 1-13 do SIWZ;
Część nr 2 – Dostawa myjni automatycznej do endoskopów – wg zał. nr B do SIWZ;
Część nr 3 – Dostawa aparatu RTG – wg zał. nr C do SIWZ;
Część nr 4 – Dostawa zestawu endoskopowego – wg zał. nr D do SIWZ.

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

26/01/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 012-022630

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Dostawa i montaż sprzętu medycznego w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, działanie 10.1.1. (...)
Numer referencyjny: PN / 1 / I / 17
Powinno być:
Dostawa i montaż sprzętu medycznego w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, działanie 10.1.1. (...)
Numer referencyjny: PN / 1 / I / 18
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone w art. 22 ust. 1 lit. b) ustawy Pzp (określone w pkt III.1.3) ogłoszenia) i nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt
8 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec którego
zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.
3.Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
3.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (Formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej
„Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22630-2018:TEXT:PL:HTML
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— zobowiązanie innych podmiotów, w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów (wzór stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ).
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie
zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w
zakresie opisanym w SIWZ - zgodnie z pkt V.C.3 SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Instrukcję
wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przygotowaną przez Urząd Zamówień
Publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ).
3.2 zobowiązanie innych podmiotów, w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów,
3.3 Formularz ofertowy,
3.4 Wypełnione odpowiednie szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia (załączniki nr A.1 – A.13, B, C i/lub D
do SIWZ),
3.4 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten
nie wynika z dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na
Wykonawcy.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 4
do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone w art. 22 ust. 1 lit. b) ustawy Pzp (określone w pkt III.1.3) ogłoszenia) i nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt
8 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec którego
zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.
3.Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
3.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (Formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej
„Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).
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— zobowiązanie innych podmiotów, w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów (wzór stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ).
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie
zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w
zakresie opisanym w SIWZ - zgodnie z pkt V.C.3 SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Instrukcję
wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przygotowaną przez Urząd Zamówień
Publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ),
3.2 zobowiązanie innych podmiotów, w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów,
3.3 formularz ofertowy,
3.4 wypełnione odpowiednie szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia (załączniki nr A.1 – A.13, B, C i/lub D
do SIWZ),
3.4 dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten
nie wynika z dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na
Wykonawcy.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 4
do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1.Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia w szczególności następujących dokumentów:
A.W zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp:
1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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, 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, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
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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)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716);
5)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;
6)oświadczenia wykonawcy 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 porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
7)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
B. W zakresie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – dokumenty
określone w pkt V.C.7.2 SIWZ.
2.Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt A. ppkt 1.1), 1.2), 1.3), 1.5) - składa dokumenty wymienione w pkt V.C.7.4 -
1) do 3) SIWZ.
3.Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt A.
4.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
5.Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości określonej zgodnie z pkt
VII SIWZ.
6.Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe
informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.
Powinno być:
1. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia w szczególności następujących dokumentów:
A. W zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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, 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, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł



Dz.U./S S21
31/01/2018
43938-2018-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 6 / 6

31/01/2018 S21
http://ted.europa.eu/TED

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

6 / 6

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) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716);
5) 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;
6) oświadczenia wykonawcy 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 porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
7) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
B. W zakresie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – dokumenty
określone w pkt V.C.7.2 SIWZ oraz określone w modyfikacjach treści SIWZ z 26.1.2018 r.
2. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt A. ppkt 1.1), 1.2), 1.3), 1.5) - składa dokumenty wymienione w pkt V.C.7.4
-1) do 3) SIWZ.
3. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt A.
4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości określonej zgodnie z
pkt VII SIWZ.
6. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe
informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


