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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kazimierza Wielkiego 4
Lesko
38-600
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Podkalicki
Tel.:  +48 134698413
E-mail: zamowienia@spzozlesko.pl 
Faks:  +48 134696408
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzozlesko.pl
Adres profilu nabywcy: http://zamowienia@spzozlesko.pl

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

II.1.1) Nazwa:
sprzęt i urządzenia medyczne oraz urządzenia i sprzęt komputerowy
Numer referencyjny: ZP 9/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33190000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem dostawy w niniejszym postępowaniu jest: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do garaży
oraz pomieszczeń socjalnych dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz sprzęt i urządzenia komputerowe
Niniejsze zamówienie podzielone jest na 3 części (trzy). Ofertę można złożyć w odniesieniu do wszystkich
części, Zamawiający nie stawia w tym zakresie ograniczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 2 do SIWZ.

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

30/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: spzozlesko

mailto:zamowienia@spzozlesko.pl
www.spzozlesko.pl
http://zamowienia@spzozlesko.pl
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-104508
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 136-310573
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/07/2018

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: II.2.4
Część nr: część 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 w poz.1 do 36 opisie przedmiotu zamówienia
oraz wzór umowy zał. nr 6b do SIWZ.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 w poz. 27 do 35 opisie przedmiotu
zamówienia
oraz wzór umowy zał. nr 6b do SIWZ.
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. Zamawiający, że prowadzi niniejsze postępowanie z zastosowaniem art.
24aa uPzp. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.5, pkt. 1 uPzp spełniają warunki udziału w postępowaniu. 3. Dokumenty i
oświadczaniem które każdy z wykonawców składa wraz z ofertą: 3.1 Wypełniony i podpisany druk Oferta
zał. nr 1 do SIWZ.3.2 Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentacji Wykonawcy/ów w przypadku,
gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 uPzp (dotyczy również wspólników
spółki cywilnej).Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale(forma pisemna) lub kopia poświadczone
przez notariusza.3.3 Dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty. 3.4 Oświadczenie/a w
postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentuj Zamówienia w zakresie wskazanym w SIWZ oraz w instrukcji
wypełnienia przygotowanej przez UZP i wskazany w SIWZ przez Zamawiającego w formie elektronicznej.
3.5 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasobach innych podmiotów, zgodnie z art. 22a uPzp. 4. W
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art.
86, ust. 5 uPzp wykonawcy składają stosownie do treści art. 24 ust. 11 uPzp, oświadczenie o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp. 5.
Wykonawca,którego oferta została najwyżej ocenią jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni od złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp: 5.1 W celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1, 1. informację
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 uPzp wystawioną nie
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wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. odpis z właściwego rejestru lub Centralnej
Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia, braku wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp. 3. oświadczenie
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; 4. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 5. oświadczenie, że zaoferowany przedmiot
zamówienia sprzęt i urządzenia medyczne posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania
zgodnie zobowiązującymi przepisami tj. zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r o wyrobach medycznych (karty
katalogowe,certyfikaty CE), oraz że zaoferowane urządzenia i sprzęty medyczne spełniają normy zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa m.in. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.6.2012 r. (Dz.U. z
2012 r., poz.739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać, a w przypadku żądania
przez Zamawiającego poświadczenia, Wykonawca jest gotowy dostarczyć żądany dokument potwierdzający
dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:1. Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie z zastosowaniem art. 24aa
uPzp. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i art 24 ust.5 pkt. 1 uPzp 3. Dokumenty i oświadczaniem które każdy z wykonawców
składa wraz z ofertą: 3.1 Wypełniony i podpisany druk Oferta zał. nr 1 do SIWZ.3.2 Pełnomocnictwa – jeśli
wymagane do reprezentacji Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b)
ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej
w art. 23 ust. 2 uPzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).Pełnomocnictwo winno być złożone
w oryginale(forma pisemna) lub kopia poświadczone przez notariusza.3.3 Dokumenty z których wynika
umocowanie do podpisania oferty. 3.4 Oświadczenie/a w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentuj
Zamówienia w zakresie wskazanym w SIWZ oraz w instrukcji wypełnienia przygotowanej przez UZP i wskazany
w SIWZ przez Zamawiającego w formie elektronicznej. 3.5 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na
zasobach innych podmiotów, zgodnie z art. 22a uPzp. 4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86, ust. 5 uPzp wykonawcy składają
stosownie do treści art. 24 ust. 11 uPzp, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp. 5. Wykonawca,którego oferta została najwyżej
ocenią jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni od
złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 uPzp: 5.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 , 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 uPzp wystawioną nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert; 2. odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, braku wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp. 3. oświadczenie 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
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zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4. oświadczenie wykonawcy o braku
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa
w rozdz. VII ust. 4 SIWZ: a) pkt 2) ppkt. 1– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w który wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 , b) pkt 4)
ppkt.1– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2)
Dokumenty, o których mowa w ust.1 lit. a i b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa,
w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym, odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio. 4) Wykonawca mający siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdz. VII ust.. 4 pkt 2) ppkt.1, składa
dokument, o którym mowa w ust. 1 lit. a w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 . W przypadku,
gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje
się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym
przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt. 2 stosuje się
odpowiednio 5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu
Powinno być:
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa
w: a) sekcji III.1.1) pkt. 5.1.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
który wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 , b) sekcji III.1.1) pkt.
5.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2)
Dokumenty, o których mowa w ust.1 lit. a i b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa,
w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym, odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
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osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio. 4) Wykonawca mający siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji III.1.1) pkt. 5.1.1, składa dokument, o
którym mowa w ust. 1 lit. a w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 . W przypadku, gdy w państwie, w
którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń
– zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub
przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio 5) W
przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 27/08/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 28/08/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/08/2018
Czas lokalny: 11:10
Powinno być:
Data: 28/08/2018
Czas lokalny: 11:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W sekcji VI w pkt VI.3 Informacje dodatkowe po ppkt 5 dodaje się ppkt 6 Zamawiający nie przewiduje
możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 Pzp.


