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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
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wrocławska 1-3 (Kancelaria Szpitala)
Kraków
30-901
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Cisło, Aneta Mosurek
Tel.: +48 0126308059
E-mail: zam@5wszk.com.pl
Faks: +48 0126308059
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.5wszk.com.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
dostawa tomografu wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych
Numer referencyjny: 47/ZP/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
33115000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tomografu komputerowego – 1 kpl, montaż, instalacja, uruchomienie
(rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji(do 10 tygodni od dnia
podpisania umowy) oraz sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych przez okres 48 miesięcy od dnia
podpisania umowy, zgodnie z zapisami SIWZ w tym zakresie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: 5WSzKzP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-133622
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 174-394082
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 06/09/2018
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: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
Zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust.3 dyrektywy
2014/25/UE Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału i nie
podlega wykluczeniu z postępowania. Wzór JEDZ - wraz z wszystkim informacjami w tym sporządzania i
składania w wersji elektronicznej - dostępny jest pod linkiem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-25 /
25 europejski-dokument-zamowienia . Wykonawca składa dokument JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie.
zamawiający wymaga wniesienie wadium zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 12/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 06/12/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 12/10/2018
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 06/12/2018
Czas lokalny: 11:30

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
1.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu
zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces,
charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło
lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie
niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.
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W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez
niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/
materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym
ofertę. W takim przypadku Wykonawca opisze opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych w załączniku
nr 2 (w kolumnie parametr oferowany), który powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie
oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy
zaproponowane rozwiązania są równoważne.
2. Dokumenty wraz z ofertą :
Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 1 – formularz opis przedmiotu zamówienia –
zestawienie wymaganych i oferowanych wymagań.
Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 2 –formularz ofertowy,
Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie
osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy,
Potwierdzona kopia dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium
3. zapisy dotyczące składania JEDZ w wersji elektronicznej(i tylko wyłącznie w wersji elektronicznej) znajdują
się w pkt 11 SIWZ
4. Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania
określone w art. 24 ust. 1 PZP. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych
Dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (składane na wezwanie
Zamawiającego):
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP lub
zagraniczny dokument równoważny;
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
• o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne.
5.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień powtarzających.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

