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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79
Kalisz
62-800
Polska
Tel.: +48 627651397
E-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm
Faks: +48 627571323
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.kalisz.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w
aparaturę medyczną.
Numer referencyjny: 17/18

II.1.2)

Główny kod CPV
33100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia obejmuje dostawę aparatury medycznej (w tym dostarczenie, zainstalowanie oraz
uruchomienie kompletnej aparatury umożliwiającej rozpoczęcie pracy) oraz pełnienie serwisu
gwarancyjnego.
Przedmiot zamówienia składa się z 16 niepodzielnych zadań: Dermatom z siatkownicą, Kardiomonitor szt.
3, Pehametr, Wideokolonoskop pediatryczny z wieżą, Inkubator otwarty (stanowisko noworodkowe) - szt. 3,
Ultrasonograf oraz ultrasonograf do diagnostyki pediatrycznej wraz z ich integracją z systemem PACS/RIS,
Kardiotokograf - szt. 2, Aparat do elektroterapii ,Aparat do laseroterapii ze skanerem, Wirówka do kończyn
dolnych oraz Wirówka do kończyn górnych, Stół rehabilitacyjny,,Rejestrator holterowski EKG z systemem
holterowskim oraz rejestrator holterowski EKG z systemem holterowskim – stacja robocza, Elektrokardiograf,
Angiogra z wyposażeniem oraz instalacją i integracją z systemem PACS/RIS, System do badań
elektrofizjologicznych., Aparat do terapii ultra.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/04/2018
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VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: perzyna
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-046624
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 061-134338
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/03/2018

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: 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:
Zamawiający nie stawia w niniejszym postępowaniu warunków dot. zdolności do prowadzenia działalności
zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.
Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w
postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
a) materiały informacyjne zawierające parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia (np. katalogi,
foldery, specyfikacje techniczne itp.),
b) certyfikat zgodności CE,
c) wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
lub
W przypadku wyrobu wprowadzanego po raz pierwszy do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dopuszcza
się złożenie oświadczenia określającego powody braku powiadomienia/zgłoszenia (w przypadku złożenia
oświadczenia, że wyrób jest wprowadzany po raz pierwszy do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wraz z dostawą urządzenia dostarczyć do
Zamawiającego powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia w niniejszym postępowaniu warunków dot. zdolności do prowadzenia działalności
zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.
Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w
postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
a) certyfikat zgodności CE,
b) wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
lub
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W przypadku wyrobu wprowadzanego po raz pierwszy do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dopuszcza
się złożenie oświadczenia określającego powody braku powiadomienia/zgłoszenia (w przypadku złożenia
oświadczenia, że wyrób jest wprowadzany po raz pierwszy do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wraz z dostawą urządzenia dostarczyć do
Zamawiającego powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt e), f),
Zamiast:
e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt a-c - składa:
• informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 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 - informacja, dokument lub dokumenty te powinny być wystawione
nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
• dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
f) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt d, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo 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. Dokument lub dokumenty te
powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty powinny
być wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt d
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciąg dalszy wykazu aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
g) oświadczenia i dokumenty, których mowa w pkt a-e - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się
wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
Powinno być:
e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt a, b, d - składa:
• informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 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 - informacja, dokument lub dokumenty te powinny być wystawione
nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
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• dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
f) Jeżeli w 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 e, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo 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. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Dokumenty powinny być wystawione odpowiednio w terminach określonych w
pkt e
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt g)
Zamiast:
Ciąg dalszy wykazu aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
g) oświadczenia i dokumenty, których mowa w pkt a-e - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się
wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.
Powinno być:
Ciąg dalszy wykazu aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
g) oświadczenia i dokumenty, których mowa w pkt a-f - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się
wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

