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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
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.bip.szpitalglubczyce.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 / 7 / IV / 19

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią f. cenowe - zał. nr 2.1.–2.9 do SIWZ zamieszczone na
stronie internetowej.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–wg zał. nr 2.1.1–2.1.9;część nr 2–Dostawa sprzętu
medycznego–wg zał. nr 2.2.1–2.2.9;
część nr 3–Dostawa kardiomonitora oraz kardiomonitora dla noworodków z funkcją RR–wg zał. nr 2.3.1–
2.3.2;część nr 4–Dostawa aparatu do znieczulenia–wg zał. nr 2.4;część nr 5–KTG oraz aparatów KTG (2
szt.) z wielostanowiskowym systemem nadzoru położniczego–wg zał. nr 2.5.1–2.5.2;część nr 6–Dostawa
diatermii–wg zał. nr 2.6;część nr 7–Dostawa lasera chirurgicznego CO2–wg zał. nr 2.7;część nr 8–Dostawa
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bilirubinometru, inkubatora oraz aparatu do fototerapii–wg zał. nr 2.8.1–2.8.3;część nr 9–Dostawa mebli
medycznych wykonanych na wymiar-wg zał. nr 2.9 do SIWZ.

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

18/09/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: SPZOZG
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-061403
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 085-203293
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/04/2019

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: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią f. cenowe — zał. nr 2.1.-2.9 do SIWZ zamieszczone
na stronie internetowej.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 –wg zał. nr 2.1.1-2.1.9; część nr 2 – Dostawa
sprzętu medycznego – wg zał. nr 2.2.1-2.2.9; część nr 3 – Dostawa kardiomonitora oraz kardiomonitora dla
noworodków z funkcją RR – wg zał. nr 2.3.1-2.3.2; część nr 4 – Dostawa aparatu do znieczulenia – wg zał. nr
2.4; część nr 5 – KTG oraz aparatów KTG (2 szt.) z wielostanowiskowym systemem nadzoru położniczego – wg
zał. nr 2.5.1-2.5.2; część nr 6 – Dostawa diatermii – wg zał. nr 2.6; część nr 7 – Dostawa lasera chirurgicznego
CO2–wg zał. nr 2.7; część nr 8 – Dostawa bilirubinometru, inkubatora oraz aparatu do fototerapii – wg zał. nr
2.8.1-2.8.3; część nr 9 –Dostawa mebli medycznych wykonanych na wymiar – wg zał. nr 2.9 do SIWZ.
Powinno być:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią f. cenowe — zał. nr 2.1.-2.11 do SIWZ zamieszczone
na stronie internetowej.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 –wg zał. nr 2.1.1-2.1.9; część nr 2 – Dostawa
sprzętu medycznego – wg zał. nr 2.2.1-2.2.7; część nr 3 – Dostawa kardiomonitora oraz kardiomonitora dla
noworodków z funkcją RR – wg zał. nr 2.3.1-2.3.2; część nr 4 – Dostawa aparatu do znieczulenia – wg zał. nr
2.4; część nr 5 – KTG oraz aparatów KTG (2 szt.) z wielostanowiskowym systemem nadzoru położniczego – wg
zał. nr 2.5.1-2.5.2; część nr 6 – Dostawa diatermii – wg zał. nr 2.6; część nr 7 – Dostawa lasera chirurgicznego
CO2–wg zał. nr 2.7; część nr 8 – Dostawa bilirubinometru, inkubatora oraz aparatu do fototerapii – wg zał.
nr 2.8.1-2.8.3; część nr 9 –Dostawa mebli medycznych wykonanych na wymiar – wg zał. nr 2.9 do SIWZ;
część nr 10 – Dostawa videolaryngoskopu do trudnych intubacji – wg zał. nr 2.10; część nr 11 – Dostawa haku
automatycznego typu Munster z ramą Rocharda – wg zał. nr 2.11.
Numer sekcji: II.1.6
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o częściach
Zamiast:
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 9
Powinno być:
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 11
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 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 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 3 do SIWZ). Przedłożony przez Zamawiającego wzór Jednolitego Dokumentu jest zgodny z
rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity
Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca nie podlega
wykluczeniu w zakresie opisanym w SIWZ.
3.2. Formularz ofertowy,
3.3. Wypełnione odpowiednie Formularze cenowe (załączniki nr 2.1 – 2.9 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 5
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 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.
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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 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 3 do SIWZ). Przedłożony przez Zamawiającego wzór Jednolitego Dokumentu jest zgodny z
rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity
Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca nie podlega
wykluczeniu w zakresie opisanym w SIWZ.
3.2. Formularz ofertowy,
3.3. Wypełnione odpowiednie Formularze cenowe (załączniki nr 2.1 – 2.11 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 5
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: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Część nr 2 – Dostawa sprzętu medycznego – wg załączników nr 2.2.1 – 2.2.9 do SIWZ
Powinno być:
Część nr 2 – Dostawa sprzętu medycznego – wg załączników nr 2.2.1 – 2.2.7 do SIWZ
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 05/06/2019
Czas lokalny: 07:30
Powinno być:
Data: 07/10/2019
Czas lokalny: 07:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
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Data: 05/06/2019
Czas lokalny: 07:50
Powinno być:
Data: 07/10/2019
Czas lokalny: 07:50

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W związku z wydzieleniem pozycji 2.2.6 oraz 2.2.8 z części nr 2 do odrębnych części zamówienia oraz
modyfikacją pierwotnej informacji podanej przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający
informuje iż:
a)dla części 10 opis określa się w sposób następujący:
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Dostawa videolaryngoskopu do trudnych intubacji
Część nr: 10
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33162100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 10 – Dostawa videolaryngoskopu do trudnych intubacji – wg załącznika nr 2.10 do SIWZ
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Umowa nr RPOP.10.01.01-16-0032/17-00
II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, działanie 10.1.1.
pn. „Poprawa wydajności i skuteczności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem poprzez
wyposażenie SP ZOZ w Głubczycach”
b)dla części 11 opis określa się w sposób następujący:
II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Dostawa haku automatycznego typu Munster z ramą Rocharda
Część nr: 11
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33162100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 11 – Dostawa haku automatycznego typu Munster z ramą Rocharda – wg załącznika nr 2.11 do SIWZ
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Umowa nr RPOP.10.01.01-16-0032/17-00
II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, działanie 10.1.1.
pn. „Poprawa wydajności i skuteczności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem poprzez
wyposażenie SP ZOZ w Głubczycach”


