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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 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7
Płońsk
09-100
Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Potwardowski
Tel.:  +48 236613400
E-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl 
Faks:  +48 236623214
Kod NUTS: PL922
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalplonsk.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup sprzętu i aparatury medycznej
Numer referencyjny: FZP.261.4.2019

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu i aparatury medycznej - 29 części (zwanym dalej „przedmiotem
zamówienia", „urządzeniem”), zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot
zamówienia obejmuje dostawę, montaż (jeśli urządzenie wymaga montażu), pierwsze uruchomienie urządzenia
oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i diagnostyki przy użyciu dostarczonego urządzenia oraz w
zakresie podstawowej konserwacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1, 3
i 8 do niniejszej specyfikacji.

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

30/04/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Logowanie jako klient TED eSender: npotwasl
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-048959
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 069-161746
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/04/2019

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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
— Zamawiający zgodnie z art. 24 aa informuje, iż w postępowaniu zastrzega sobie możliwość, że najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zastosowanie tzw. procedury
odwróconej),
— O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu: 1) na postawie
art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 ustawy Pzp 2) dodatkowo na postawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp
— Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy znajduje się w Dziale VIII SIWZ,
— Dokumenty- wymagane w załączeniu do oferty:
1.Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub podmiotu
trzeciego na zasoby którego powołuje się Wykonawca oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo) upoważniające odpowiednio do podpisania oferty, poświadczania za
zgodność z oryginałem dokumentów przedkładanych w postępowaniu i składania ewentualnych oświadczeń
i wyjaśnień - jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wpisu do odpowiedniego
rejestru. Forma złożenia pełnomocnictwa – jak dla złożenia oferty. Dopuszcza się złożenie pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej z elektronicznym poświadczeniem zgodności odpisu z dokumentem ustanowienia
pełnomocnictwa opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
2.Potwierdzenie wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna.- forma wniesienia zgodnie z zapisami
DziałuXII SIWZ.
3.Załącznik nr 1 do SIWZ – wypełniony przez Wykonawcę w części dotyczącej parametrów oferowanych –forma
złożenia zgodnie z działem XVI pkt 3 SIWZ.
4.Formularz ofertowy (w załącznika nr 2 do SIWZ) – forma złożenia zgodnie z działem XVI pkt. 3 SIWZ.
5.Formularz cenowy (wg załącznika nr 3 do SIWZ) – forma złożenia zgodnie z działem XVI pkt. 3 SIWZ.
6.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ – forma złożenia zgodnie
Z działem XVI pkt. 3 SIWZ.
7.Zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 6 do SIWZ - forma złożenia zgodnie z działem XVI pkt.
3SIWZ.
— Zamawiający żąda wniesienia wadium - wymagania dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale XII SIWZ,
— W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej,
— Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu
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ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych
przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,
— Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych
doc, docx, odt, ods, pdf, rtf, odp, xls, xlsx, zip podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Sposób
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z mini portalu dostępnym
na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce EZAMÓWIENIA/MINIPORTAL. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Powinno być:
— Zamawiający zgodnie z art. 24 aa informuje, iż w postępowaniu zastrzega sobie możliwość, że najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zastosowanie tzw. procedury
odwróconej),
— O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu: 1) na postawie
art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 ustawy Pzp 2) dodatkowo na postawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp
— Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy znajduje się w Dziale VIII SIWZ,
— Dokumenty- wymagane w załączeniu do oferty:
1.Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub podmiotu
trzeciego na zasoby którego powołuje się Wykonawca oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo) upoważniające odpowiednio do podpisania oferty, poświadczania za
zgodność z oryginałem dokumentów przedkładanych w postępowaniu i składania ewentualnych oświadczeń
i wyjaśnień - jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wpisu do odpowiedniego
rejestru. Forma złożenia pełnomocnictwa – jak dla złożenia oferty. Dopuszcza się złożenie pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej z elektronicznym poświadczeniem zgodności odpisu z dokumentem ustanowienia
pełnomocnictwa opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
2.Potwierdzenie wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna.- forma wniesienia zgodnie z zapisami
DziałuXII SIWZ.
3.Załącznik nr 1 do SIWZ – wypełniony przez Wykonawcę w części dotyczącej parametrów oferowanych –forma
złożenia zgodnie z działem XVI pkt 3 SIWZ.
4.Formularz ofertowy (w załącznika nr 2 do SIWZ) – forma złożenia zgodnie z działem XVI pkt. 3 SIWZ.
5.Formularz cenowy (wg załącznika nr 3 do SIWZ) – forma złożenia zgodnie z działem XVI pkt. 3 SIWZ.
6.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ – forma złożenia zgodnie
Z działem XVI pkt. 3 SIWZ.
7.Zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 6 do SIWZ - forma złożenia zgodnie z działem XVI pkt.
3SIWZ.
— Zamawiający żąda wniesienia wadium - wymagania dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale XII SIWZ,
— W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej,
— Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu
ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
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korespondencja związana z postępowaniem. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych
przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,
— Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych
doc, docx, odt, ods, pdf, rtf, odp, xls, xlsx, zip podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Sposób
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z mini portalu dostępnym
na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce EZAMÓWIENIA/MINIPORTAL. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 09/05/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 17/05/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/05/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 17/05/2019
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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