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Polska-Warszawa: Przyrządy używane na salach operacyjnych

2018/S 170-386815

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 139-317195)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
ul. Stępińska 19/25
Warszawa
00-739
Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Czerniakowski Sp z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739
Warszawa
Tel.: +48 223186313
E-mail: zp@szpitalczerniakowski.waw.pl
Faks: +48 223186341
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalczerniakowski.waw.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych, laryngologicznych, okulistycznych i
drobnego sprzętu medycznego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
Numer referencyjny: 60/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33162200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa narzędzi i drobnego sprzętu
medycznego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp.z o.o. – Pakiet nr 1-7.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ
(Formularz asortymentowo-cenowy).
3) Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

„Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/09/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 139-317195

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia z dnia 26.7.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia że oferowane dostawy
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (warunki przedmiotowe): A) Oświadczenie
Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i
stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych
oraz Oświadczenia Wykonawcy, ze dysponuje kompletem dokumentów wystawionych
przez uprawnione jednostki, wymagane polskimi przepisami prawa (np. znak CE,
Deklarację Zgodności, niezbędne świadectwa, atesty, certyfikaty, pozwolenia,
zgłoszenia, świadectwa rejestracji wydane przez uprawnione organy np. Urząd
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Minister Zdrowia), w tym zgodne z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach
medycznych oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i
europejskich norm, oznaczony jest znakiem CE i posiada dopuszczenie do obrotu
wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach
medycznych, jeżeli nie dotyczy, Wykonawca załączy Oświadczenie z adnotacją „Nie
dotyczy” oraz. Oświadczenia, iż dany asortyment oferowany w ramach przedmiotu
zamówienia nie jest wyrobem medycznym, jeśli dotyczy przedmiotu zamówienia;
Jednocześnie Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia, na każde żądanie
Zamawiającego, odpowiedniego dokumentu, potwierdzającego dopuszczenie
przedmiotu zamówienia do obrotu oraz pozostałych dokumentów wymienionych w
pkt 1) -Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3
ustawy P.z.p. przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy P.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy
P.z.p., przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a
następnie zbadania czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe
dostawy dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, których celem
jest częściowa wymiana dostarczonych produktów albo zwiększenie bieżących
dostaw, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy P.z.p. Zgodnie z art. 26 ust. 1
ustawy P.z.p. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania dyspozycji
wynikającej z art. 26 ust. 2 f ustawy P.z.p. Przystępując do przetargu Wykonawca
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zobowiązany jest w terminie do dnia 31.8.2018 r., do godz. 10:00 wnieść wadium w
wysokości: Pakiet nr 1 – 900,00 PLN; Pakiet nr 2 – 200,00 PLN; Pakiet nr 3 – 10,00
PLN; Pakiet nr 4 – 800,00 PLN; Pakiet nr 5 – 80,00 PLN; Pakiet nr 6 – 800,00 PLN;
Pakiet nr 7 – 700,00 PLN;
Powinno być:
Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia z dnia 26.7.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia że oferowane dostawy
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):
A) Oświadczenie Wykonawcy,że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony
do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach
medycznych oraz Oświadczenia Wykonawcy, ze dysponuje kompletem dokumentów
wystawionych przez uprawnione jednostki, wymagane polskimi przepisami prawa (np.
znak CE,Deklarację Zgodności, niezbędne świadectwa, atesty, certyfikaty, pozwolenia,
zgłoszenia, świadectwa rejestracji wydane przez uprawnione organy np. Urząd
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Minister Zdrowia), w tym zgodne z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach
medycznych oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i
europejskich norm, oznaczony jest znakiem CE i posiada dopuszczenie do obrotu
wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach
medycznych, jeżeli nie dotyczy, Wykonawca załączy Oświadczenie z adnotacją„NIE
DOTYCZY” oraz. Oświadczenia, iż dany asortyment oferowany w ramach przedmiotu
zamówienia nie jest wyrobem medycznym, jeśli dotyczy przedmiotu zamówienia;
Jednocześnie Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia, na każde żądanie
Zamawiającego, odpowiedniego dokumentu, potwierdzającego dopuszczenie
przedmiotu zamówienia do obrotu oraz pozostałych dokumentów wymienionych w
pkt 1) – Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86ust. 3
ustawy P.z.p. przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy P.z.p.Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy
P.z.p., przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a
następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe
dostawy dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, których celem
jest częściowa wymiana dostarczonych produktów albo zwiększenie bieżących
dostaw, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy P.z.p. Zgodnie z art. 26 ust. 1
ustawy P.z.p. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania dyspozycji
wynikającej z art. 26 ust. 2 f ustawy P.z.p. Przystępując do przetargu Wykonawca
zobowiązany jest w terminie do dnia 14.9.2018 roku, do godz. 10:00 wnieść wadium
w wysokości: Pakiet nr 1 – 900,00 PLN; Pakiet nr 2 –200,00 PLN; Pakiet nr 3 – 10,00
PLN; Pakiet nr 4 – 800,00 PLN; Pakiet nr 5 – 80,00 PLN; Pakiet nr 6 – 800,00 PLN;
Pakietnr 7 – 700,00 PLN;
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 31/08/2018
Czas lokalny: 10:00
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Powinno być:
Data: 14/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 31/08/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 14/09/2018
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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