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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94652-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Głubczyce: Urządzenia do tomografii
2020/S 040-094652

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 037-087118)

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
Adres pocztowy: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26
Miejscowość: Głubczyce
Kod NUTS: PL524
Kod pocztowy: 48-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Hulin
E-mail: zamowienia@szpitalglubczyce.pl 
Tel.:  +48 4801171
Faks:  +48 4801171
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:
Zakup, dostawa i montaż tomografu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie
efektywności diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych (...)"
Numer referencyjny: PN / 1 / II / 20

II.1.2) Główny kod CPV
33115000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup, dostawa i montaż tomografu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie
efektywności diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów, poprzez zakup TK nowej
generacji w SP ZOZ w Głubczycach.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87118-2020:TEXT:PL:HTML
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ zamieszczony na stronie
internetowej Zamawiającego: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl stanowiący integralną część SIWZ.

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

21/02/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 037-087118

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
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 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. 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 do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;
3.2. zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów);
3.3. formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ);
3.4. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załączniki nr 2 do SIWZ);
3.5. 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.
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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.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


