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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
ul. Janusza Korczaka 23
Łapy
18-100
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kowalewska
Tel.:  +48 858142451
E-mail: przetargi@szpitallapy.pl 
Faks:  +48 858142482
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitallapy.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup wraz dostawą wyposażenia specjalistycznego sprzętu medycznego w zakresie Bloku Operacyjnego, OIT,
Oddziału Chirurgii i pracowni Endoskopii w SPZOZ w Łapach
Numer referencyjny: ZP/3/2018/PN

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów stanowiących wyposażenie Bloku
Operacyjnego, OIT, Oddziału Chirurgii oraz pracowni Endoskopii wraz z montażem uruchomieniem, oraz
przeszkoleniem personelu medycznego SP ZOZ w Łapach w podziale na zadania: Zadanie 1- Urządzenia
medyczne stanowiące wyposażenie Bloku Operacyjnego, Zadanie 2- Urządzenia medyczne stanowiące
wyposażenie Oddziału Chirurgii, Zadanie3- Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Oddziału
Intensywnej Terapii, Zadanie 4- Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Pracowni Endoskopii,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ – Zestawienie
wymaganych parametrów, oraz załącznik nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo– cenowy.

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

31/05/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:przetargi@szpitallapy.pl
www.szpitallapy.pl
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: spzoz3
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-078646
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 102-232628
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/05/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Publikacja w witrynie TED niezgodna z pierwotną informacją przekazaną 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:
1.A) nie podlegają wykluczeniu;B). spełniają warunki udziału w postępowaniu – Zamawiający nie
stawiawarunków udziału w niniejszym postępowaniu 2. Zamawiający wykluczy z postępowania
Wykonawcęw przypadku zaistnienia okoliczności, O których mowa w: Rozdiał VI SIWZ art. 24 ust. 1 pkt
12-23,Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust 5 ustawy PZP, ustawy
Prawozamówień publicznych 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
13 i 14 oraz16-20,może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jegorzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwemskarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpującewyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środkówtechnicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwomlub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszegonie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnymwyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w
tym wyrokuokresobowiązywania tego zakazu.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający,
uwzględniającwagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawiepkt 3.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiającyzapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzieleniezamówienia nie zakłóci konkurencji.6. Wymagane dokumenty (składane przez
Wykonawcę wraz z ofertąbądź na wezwanie Zamawiającego) zostały określone w rozdziale VIII SIWZ, 7oraz
w rozdziale XIII SIWZ.Wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdziale XII SIWZ.WZÓR UMOWYi
gwarancji – zostałzawarty w załączniku nr 4,4a do SIWZ.
Powinno być:
1.A) nie podlegają wykluczeniu;B). spełniają warunki udziału w postępowaniu – Zamawiający nie
stawiawarunków udziału w niniejszym postępowaniu 2. Zamawiający wykluczy z postępowania
Wykonawcęw przypadku zaistnienia okoliczności, O których mowa w: Rozdiał VI SIWZ art. 24 ust. 1 pkt
12-23,Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust 5 ustawy PZP, ustawy
Prawozamówień publicznych 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
13 i 14 oraz16-20,może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jegorzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwemskarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpującewyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środkówtechnicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
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przestępstwomlub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszegonie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnymwyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w
tym wyrokuokresobowiązywania tego zakazu.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający,
uwzględniającwagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawiepkt 3.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiającyzapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzieleniezamówienia nie zakłóci konkurencji.6. Wymagane dokumenty (składane przez
Wykonawcę wraz z ofertąbądź na wezwanie Zamawiającego) zostały określone w rozdziale VIII SIWZ, 7oraz
w rozdziale XIII SIWZ.Wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdziale XII SIWZ.WZÓR UMOWYi
gwarancji – zostałzawarty w załączniku nr 4,4a do SIWZ, 7.Klauzula Informacyjna z art.13 RODO, znajdują sie
w rozdziale XXVI SIWZ

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


