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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159607-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalisz: Materiały medyczne
2019/S 068-159607
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 067-156631)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
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: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
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:
Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego
Numer referencyjny: 20/19

II.1.2)

Główny kod CPV
33140000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego. Przedmiot zamówienia składa się z 49
niepodzielnych zadań, których szczegółowy opis w związku z ograniczoną ilością znaków znajduje się w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/04/2019
05/04/2019
S68
https://ted.europa.eu/
TED
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Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 067-156631

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:
Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.
1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału
w postępowaniu w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ,
b) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,
c) wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ,
d) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna),
e) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego
podstawie,
f) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),
g) oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. Q.1 SIWZ,
h) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału
w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie,
i) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału
w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - 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
2. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
— Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów
3.Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które
wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
— Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów
4.Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 roku poz. 798 tekst
jednolity z późn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu – wykonawca w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innymi wykonawcami którzy
złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

05/04/2019
S68
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/4

Dz.U./S S68
05/04/2019
159607-2019-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

3/4

b) wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć dokument, o którym mowa w pkt D.1.h) - dokument ten
potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
c) każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,
d) każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt
D.4.a - f,
e) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z
pełnomocnikiem (liderem)
Powinno być:
Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.
1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału
w postępowaniu w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ,
b) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,
c) wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ,
d) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna),
e) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego
podstawie,
f) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),
g) oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. Q.1 SIWZ,
h) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału
w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie,
i) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału
w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - 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.
2. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
— Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów.
3. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które
wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
— Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów, jedynie dla zadań nr 42
i 43 wymagane jest złożenie oświadczenia potwierdzającego możliwość stosowania strzykawek do leków
cytotoksycznych.
4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 roku poz. 798 tekst
jednolity z późn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu – wykonawca w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innymi wykonawcami którzy
złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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5. Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć dokument, o którym mowa w pkt D.1.h) - dokument ten
potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
c) każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,
d) każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt
D.4.a-f,
e) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z
pełnomocnikiem (liderem).
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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