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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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: zakupy_rtg@szpitalczerniakowski.waw.pl 
Faks:  +48 223186341
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalczerniakowski.waw.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup sprzętu medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowejw na rzecz Szpitala Czerniakwoskiego Sp. z
o.o.
Numer referencyjny: 44/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup sprzętu medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj.: tomografu komputerowego (64 rzędowego),
aparatu RTG kostno-płucnego i aparatu RTG Telekomando, wraz z dostosowaniem pomieszczeń, modernizacją
systemu RIS/PACS i sieci komputerowej realizowany w ramach dotacji celowej Biura Polityki Zdrowotnej na
zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego Sp.z o.o.”

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

17/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: szpital_cz
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-090503

mailto:zakupy_rtg@szpitalczerniakowski.waw.pl
www.szpitalczerniakowski.waw.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 118-267826
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/06/2018

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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu i pomieszczeń
Zamawiającego, w których dojdzie do wymiany przedmiotowej aparatury; Zamawiający planuje
przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu: 9.7.2018 r. o godz.: 16:00. Osoby będą się zgłaszały do Działu
Technicznego pawilon administracyjny pok. 116. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp składane w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art.86 ust. 3 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności dotej samej grupy kapitałowej. Do oferty należy dołączyć Firmowe Materiały Informacyjne
Producenta (w języku polskim), zwane dalej FMI, które potwierdzą, że oferowany przedmiot zamówienia
spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ w zakresie parametrów ocenianych (Kryterium Nr 3
„Jakość”). Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy. W FMI powinny
być zaznaczone wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne podlegające ocenie,
zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku braku potwierdzenie wymaganych parametrów,
zawartych w załączniku nr 3 doSIWZ, w FMI Wykonawca dołączy oświadczenie producenta lub też Wykonawcy
przedmiotu zamówienia ospełnianiu wymaganych parametrów. Przystępując do przetargu Wykonawca
zobowiązany jest w terminie dodnia 31.7.2018 r., do godz. 10:00 wnieść wadium w wysokości: 1) Zadanie nr 1:
84 000,00 PLN; 2) Zadanie nr 2: 29 000,00 PLN; 3) Zadanie nr 3: 39 000,00 PLN. Zamawiający nie przewiduje
stawiania wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lubPodwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynnościw zakresie realizacji zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawydotychczasowemu Wykonawcy
zamówienia podstawowego, których celem jest częściowa wymianadostarczonych produktów albo zwiększenie
bieżących dostaw, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawyPzp. Wykonawca może powierzyć wykonanie
części zamówienia Podwykonawcy, zgodnie z art. 36 a ustawyPzp. Zamawiający nie zastrzega obowiązku
osobistego wykonania przez Wykonawcę: prac związanych zrozmieszczeniem i instalacją w ramach
zamówienia na dostawy, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt. 2) ustawy Pzp.Zamawiający żąda, aby Wykonawca
wskazał w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierzapowierzyć Podwykonawcom oraz podał
nazwy firm Podwykonawców, zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawyPzp. Zamawiający nie przewiduje stawiania
wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lubPodwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynnościw zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposóbokreślony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974
r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917), o którychmowa w art. 29 ust. 3a ww. ustawy. W sytuacji
sprzeczności postanowień SIWZ, wyjaśnień do SIWZ lubmodyfikacji SIWZ w stosunku do ustawy Prawo
zamówień publicznych, zastosowanie mają przepisy ustawyPzp. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów
udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji,o której mowa w art. 93 ust. 4 ww. ustawy Prawo

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267826-2018:TEXT:PL:HTML
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zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza wyłącznierozliczenia w PLN. Zamawiający nie przewiduje
rozliczeń w walutach obcych, o których mowa w art. 36 ust. 2pkt. 6) ustawy Pzp.
Powinno być:
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu i pomieszczeń
Zamawiającego, w których dojdzie do wymiany przedmiotowej aparatury; Zamawiający planuje
przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu: 9.7.2018 r. o godz.: 16:00. Osoby będą się zgłaszały do Działu
Technicznego pawilon administracyjny pok. 116. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp składane w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art.86 ust. 3 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Do oferty należy dołączyć Firmowe Materiały Informacyjne
Producenta (w języku polskim), zwane dalej FMI, które potwierdzą, że oferowany przedmiot zamówienia
spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ w zakresie parametrów ocenianych (Kryterium Nr 3
„Jakość”). Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy. W FMI powinny być
zaznaczone wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne podlegające ocenie, zgodne
z opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku braku potwierdzenie wymaganych parametrów, zawartych w
załączniku nr 3 doSIWZ, w FMI Wykonawca dołączy oświadczenie producenta lub też Wykonawcy przedmiotu
zamówienia o spełnianiu wymaganych parametrów. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany
jest w terminie do dnia 03.08.2018 r., do godz. 10:00 wnieść wadium w wysokości: 1) Zadanie nr 1: 84
000,00 PLN; 2) Zadanie nr 2: 29 000,00 PLN; 3) Zadanie nr 3: 39 000,00 PLN. Zamawiający nie przewiduje
stawiania wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
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 Pzp. Wykonawca może powierzyć wykonanie
części zamówienia Podwykonawcy, zgodnie z art. 36 a ustawy Pzp. Zamawiający nie zastrzega obowiązku
osobistego wykonania przez Wykonawcę: prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach
zamówienia na dostawy, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt. 2) ustawy Pzp.Zamawiający żąda, aby Wykonawca
wskazał w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podał
nazwy firm Podwykonawców, zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje stawiania
wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974
r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917), o których mowa w art. 29 ust. 3a ww. ustawy. W sytuacji
sprzeczności postanowień SIWZ, wyjaśnień do SIWZ lub modyfikacji SIWZ w stosunku do ustawy Prawo
zamówień publicznych, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów
udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji,o której mowa w art. 93 ust. 4 ww. ustawy Prawo
zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN. Zamawiający nie przewiduje
rozliczeń w walutach obcych, o których mowa w art. 36 ust. 2pkt. 6) ustawy Pzp.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny.
Zamiast:
Data: 31/07/2018
Czas lokalny: 10:00
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Powinno być:
Data: 03/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny.
Zamiast:
Data: 31/07/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 03/08/2018
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


