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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
670902293
Bodzentyńska 17
Iłża
27-100
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Sotowska
E-mail: eunijne@szpitalilza.com.pl 
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalilza.com.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego
Numer referencyjny: DZP/06/2019

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oraz montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w
pomieszczeniach szpitala SPZZOZ-Szpital w Iłży dla zadania inwestycyjnego pn "Rozbudowa, modernizacja i
doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt
medyczny)" . W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także szkolenia personelu Zamawiającego oraz
świadczenia gwarancyjne i serwisowe związane z przedmiotem Dostawy, określone w Umowie. Zamówienie
składa się z 6 części szczegółowo opisanych poniżej.

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

16/05/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002oqfb

mailto:eunijne@szpitalilza.com.pl
www.szpitalilza.com.pl
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-057742
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 080-191540
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/04/2019

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.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oraz montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w
pomieszczeniach szpitala SPZZOZ - Szpital w Iłży dla zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa, modernizacja i
doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt
medyczny)". W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także szkolenia personelu Zamawiającego oraz
świadczenia gwarancyjne i serwisowe związane z przedmiotem Dostawy, określone w Umowie. Zamówienie
składa się z 6 części szczegółowo opisanych poniżej.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oraz montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w
pomieszczeniach szpitala SPZZOZ - Szpital w Iłży dla zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa, modernizacja i
doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt
medyczny)". W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także szkolenia personelu Zamawiającego oraz
świadczenia gwarancyjne i serwisowe związane z przedmiotem Dostawy, określone w Umowie. Zamówienie
składa się z 8 części szczegółowo opisanych poniżej.
Numer sekcji: II.2.2
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
33100000
33194110
33195000
Powinno być:
33100000
33195000
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
— aminoskopu z osprzętem szt. l
— pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej szt.3
— pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej szt. 7
— pulsoksymetru szt. 2
O parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr 4a-4d do S1WZ.
Powinno być:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191540-2019:TEXT:PL:HTML
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
— aminoskopu z osprzętem szt. l
— pulsoksymetru szt. 2
O parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr 4a-4b do S1WZ.
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części l w wysokości:
2.100,00 PLN.
Powinno być:
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części l w wysokości:
400,00 PLN.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 2 w wysokości:
7.500,00 PLN.
Powinno być:
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 2 w wysokości:
7.000,00 PLN.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 3 w wysokości:
5.200,00 PLN.
Powinno być:
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 3 w wysokości:
4.800,00 PLN.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 4 w wysokości:
6.800,00 PLN
Powinno być:
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 4 w wysokości:
6.300,00 PLN
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 5 w wysokości:
2.500,00 PLN.
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Powinno być:
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 5 w wysokości:
370,00 PLN.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę sprzętu medycznego o wartości nie
mniejszej niż:
Dla części l - 50 000,00 PLN brutto;
Dla części 2 - 200 000,00 PLN brutto;
Dla części 3 -120 000,00 PLN brutto;
Dla części 4 -180 000,00 PLN brutto;
Dla części 5 - 50 000,00 PLN brutto;
Dla części 6 - 50 000,00 PLN brutto;
Wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została
wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana
należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę sprzętu medycznego o wartości nie
mniejszej niż:
dla części 1 - 10.000,00 PLN brutto;
dla części 2 - 200.000,00 PLN brutto;
dla części 3 - 120.000,00 PLN brutto;
dla części 4 - 180.000,00 PLN brutto;
dla części 5 - 5.000,00 PLN brutto;
dla części 6 - 50.000,00 PLN brutto;
dla części 7 – 45.000,00 PLN
dla części 8 – 40.000,00 PLN
Wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została
wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana
należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
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podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
I. Oferta w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku
podstaw do wykluczenia musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. l oraz ust. 5 pkt l i 8 ustawy Pzp i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w
S1WZ tj. (JEDZ/ESPD) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - wzór
oświadczenia wraz z informacją, które oświadczenia należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu stanowi
załącznik nr 2 do SIWZ;
2. oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art.
22a ustawy Pzp), składanego w oparciu o art. 25a ust. 3 pkt 1) ustawy Pzp, iż nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. l oraz ust. 5 pkt l i 8 ustawy Pzp - w zakresie tożsamym jak dla
Wykonawcy i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ - w zakresie w jakim Wykonawca
Powołuje się na ich zasoby tj. (JEDZ/ESPD) - wg załącznika nr 2 do SIWZ;
3. wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr l do SIWZ;
4. wypełniony formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr od 4 do 9 SIWZ;
5. oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia parametrów technicznych - szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia sporządzone wg wzoru stanowiącego Załączniki od 4a-4d; 5a-5k; 6a-6h; 7a-7c; 8a-8b i 9a do
SIWZ;
6. jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a Pzp w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
7. dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnictwo określające zakres
umocowania oraz dane mocodawcy (Wykonawcy) i pełnomocnika w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie;
8. przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy
Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
9. dowód wniesienia wadium.
II. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w rozdz. VI pkt 3 SIWZ.
III. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w
SIWZ i załącznikach udostępnionej na stronie https://www.szpitalilza.com.pl /.
Powinno być:

https://www.szpitalilza.com.pl
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I. Oferta w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku
podstaw do wykluczenia musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. l oraz ust. 5 pkt l i 8 ustawy Pzp i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w
S1WZ tj. (JEDZ/ESPD) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - wzór
oświadczenia wraz z informacją, które oświadczenia należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu stanowi
załącznik nr 2 do SIWZ;
2. oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art.
22a ustawy Pzp), składanego w oparciu o art. 25a ust. 3 pkt 1) ustawy Pzp, iż nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. l oraz ust. 5 pkt l i 8 ustawy Pzp - w zakresie tożsamym jak dla
Wykonawcy i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ - w zakresie w jakim Wykonawca
Powołuje się na ich zasoby tj. (JEDZ/ESPD) - wg załącznika nr 2 do SIWZ;
3. wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr l do SIWZ;
4. wypełniony formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr od 4 do 11 SIWZ;
5. jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a Pzp w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
6. dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnictwo określające zakres
umocowania oraz dane mocodawcy (Wykonawcy) i pełnomocnika w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie;
7. przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy
Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
8. dowód wniesienia wadium.
II. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w rozdz. VI pkt 3 SIWZ.
III. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w
SIWZ i załącznikach udostępnionej na stronie https://www.szpitalilza.com.pl /.
Numer sekcji: II.2.2
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
33100000
33161000
33164100
Powinno być:
33100000
33164100
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

https://www.szpitalilza.com.pl
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
— kolposkopu szt. l
— diatermii szt. l
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
— kolposkopu szt. l
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1,2,3,4,5,6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Powinno być:
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
do dnia 02.09.2019r
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 27/05/2019
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 03/06/2019
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 03/06/2019
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
1. Zamawiający wydzielił z części 1: pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej szt.3 i pompy infuzyjnej
dwustrzykawkowej szt. 7 i utworzył z nich nowa część nr 8. kod CPV 33194110-0 , ) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
— pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej szt.3
— pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej szt. 7
O parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr 8a-8b do S1WZ
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów do dnia 02.09.2019r.
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części l w wysokości:
1.600,00 PLN.
2. Zamawiający wydzielił z części 5: diatermia szt. 1 i utworzył z nich nowa część nr 7. kod CPV 33161000 , )
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
— diatermia szt.1
O parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr 7a do S1WZ
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów do dnia 02.09.2019r.
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części l w wysokości:
1.900,00 PLN.


