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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65
Łomianki
05-092
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Dolata
Tel.:  +48 227657121
E-mail: dzp@szpitaldziekanow.pl 
Kod NUTS: PL913
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpitaldziekanow.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa sprzętu medycznego RTG dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Numer referencyjny: DZ/18/2017

II.1.2) Główny kod CPV
33190000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup i dostawa sprzętu medycznego RTG dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
Zadanie nr 1 - Zakup aparatu jezdnego RTG wraz z dostawą, montażem, instalacją, pierwszym uruchomieniem,
testami akceptacyjnymi oraz szkoleniem personelu.
Zadanie nr 2 – Zakup 3 sztuk dziecięcych fartuchów ochronnych RTG
Zadanie nr 3 – Zakup, dostawa, konfiguracja duplikatora płyt (1szt ) wraz z kompletem płyt CD ( 1000 szt)
Zadanie nr 4 – Zakup, dostawa, konfiguracja monitora diagnostycznego RTG wraz
z kalibratorem, szkolenie personelu

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

01/09/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-119544
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 167-343369

mailto:dzp@szpitaldziekanow.pl
http://szpitaldziekanow.pl/
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:343369-2017:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/08/2017

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: III.1.3
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania
zdolności technicznej lub zawodowej.
Wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji co najmniej dwóch usług
dotyczących zakupu i dostawy sprzętu medycznego wykonanych na rzecz szpitali w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości brutto
nie mniejszej niż:
250 000 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) każda.
oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, zgodnie z § 2 ust 4 pkt. 2 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 7)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt
6.2 ppkt 2 SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden wykonawca wykaże się doświadczeniem
wykonania co najmniej dwóch usług, o których mowa w pkt 6.2 ppkt 2. Doświadczenia wykonawców nie sumują
się.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Powinno być:
Zdolność techniczna lub zawodowa dla pakietu nr 1
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania
zdolności technicznej lub zawodowej.
Wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji co najmniej dwóch usług
dotyczących zakupu i dostawy sprzętu medycznego wykonanych na rzecz szpitali w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości brutto
łącznie nie mniejszej niż:
250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, zgodnie z §2 ust 4 pkt. 2 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 7)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa
w pkt 6.2 ppkt 2 niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden wykonawca wykaże
się doświadczeniem wykonania co najmniej dwóch usług, o których mowa w pkt 6.2 ppkt 2. Doświadczenia
wykonawców nie sumują się.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
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Dla pozostałych pakietów Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


