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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 075-144602)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba
w Piekarach Śląskich 
ul. Bytomska 62 
Piekary Śląskie 
41-940 
Polska 
Osoba do kontaktów: Sekcja ds. Zamówień Publicznych 
Tel.: +48 323934210 
E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl
Faks: +48 323934141 
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:

Główny adres: www.urazowka.piekary.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.urazowka.piekary.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa opatrunków.
Numer referencyjny: SZP.270-17/2017

II.1.2) Główny kod CPV

33141110
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków dla Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach
Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia podzielony
jest na 13 pakietów.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/05/2017
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 075-144602

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144602-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:sekretariat@urazowka.piekary.pl?subject=TED
http://www.urazowka.piekary.pl/
http://www.urazowka.piekary.pl/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144602-2017:TEXT:PL:HTML


VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków dla Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala
Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z
wymaganiami załącznika nr 6.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 13 pakietów.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków dla Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala
Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z
wymaganiami załącznika nr 6.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 14 pakietów.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1
Zamiast:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A) Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności dla tego warunku.
c) Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
I. Doświadczenia:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie
ostatnich trzech lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym terminie należycie wykonał lub
wykonuje:
Dla pakietu nr 1 – dostawy opatrunków na kwotę min. 436,40 PLN
Dla pakietu nr 2 – dostawy opatrunków na kwotę min. 208,80 PLN
Dla pakietu nr 3 – dostawy opatrunków na kwotę min. 2 826,00 PLN
Dla pakietu nr 4 – dostawy opatrunków na kwotę min. 2 881,00 PLN
Dla pakietu nr 5 – dostawy opatrunków na kwotę min. 8 834,70 PLN
Dla pakietu nr 6 – dostawy opatrunków na kwotę min. 1 529,75 PLN
Dla pakietu nr 7 – dostawy opatrunków na kwotę min. 84,50 PLN
Dla pakietu nr 8 – dostawy opatrunków na kwotę min. 290,00 PLN
Dla pakietu nr 9 – dostawy opatrunków na kwotę min. 382,50 PLN
Dla pakietu nr 10 – dostawy opatrunków na kwotę min. 90,20 PLN
Dla pakietu nr 11 – dostawy opatrunków na kwotę min. 120,00 PLN
Dla pakietu nr 12 – dostawy opatrunków na kwotę min. 2 234,00 PLN
Dla pakietu nr 13 – dostawy opatrunków na kwotę min. 200,00 PLN
UWAGA. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełnienia warunku opisanego
powyżej, jeżeli wartości zostaną
podane w walutach innych niż złoty, Zamawiający w celu przeliczenia wartości na
zł/PLN weźmie pod uwagę
kurs średni do tej waluty podawany przez NBP z dnia wszczęcia niniejszego
postępowania.
2.(Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w odniesieniu do przesłanek
pozytywnych):
1) Na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej:
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub



wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub
usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, 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 albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków opisanych w pkt. V 1. , V 2. I
i II wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć w ofercie:
1. Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym
przez zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1) Oświadczenie składa się w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu
oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr
2 do SIWZ opracowany w
oparciu o formularz ustanowiony 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,
3) Oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert,
Powinno być:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A) Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności dla tego warunku.
c) Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
I. Doświadczenia:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie
ostatnich trzech lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym terminie należycie wykonał lub
wykonuje:
Dla pakietu nr 1 – dostawy opatrunków na kwotę min – 30 548,00 PLN;
Dla pakietu nr 2 – dostawy opatrunków na kwotę min. – 14 616,00 PLN;
Dla pakietu nr 3 – dostawy opatrunków na kwotę min. – 197 820,00 PLN;
Dla pakietu nr 4 – dostawy opatrunków na kwotę min. – 201 670,00 PLN;
Dla pakietu nr 5 – dostawy opatrunków na kwotę min. – 618 429,00 PLN;
Dla pakietu nr 6 – dostawy opatrunków na kwotę min. – 107 082,50 PLN;
Dla pakietu nr 7 – dostawy opatrunków na kwotę min. – 5 915,00 PLN;
Dla pakietu nr 8 – dostawy opatrunków na kwotę min. – 20 300,00 PLN;
Dla pakietu nr 9 – dostawy opatrunków na kwotę min. – 26 775,00 PLN;
Dla pakietu nr 10 – dostawy opatrunków na kwotę min. – 6 314,00 PLN;
Dla pakietu nr 11 – dostawy opatrunków na kwotę min. – 8 400,00 PLN;
Dla pakietu nr 12 – dostawy opatrunków, dostawy opatrunków, obłożeń, podkładów,
prześcieradeł na kwotę min. – 156 380,00 PLN;
Dla pakietu nr 13 – dostawy opatrunków na kwotę min. – 14 000,00 PLN;



Dla pakietu nr 13 – dostawy opatrunków na kwotę min. – 14 000,00 PLN;
Dla pakietu nr 14 – dostawy opatrunków na kwotę min. – 278 600,00 PLN;
UWAGA. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełnienia warunku opisanego
powyżej, jeżeli wartości zostaną
podane w walutach innych niż złoty, Zamawiający w celu przeliczenia wartości na
zł/PLN weźmie pod uwagę
kurs średni do tej waluty podawany przez NBP z dnia wszczęcia niniejszego
postępowania.
2.(Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w odniesieniu do przesłanek
pozytywnych):
1) Na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej:
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub
usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, 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 albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków opisanych w pkt. V 1. , V 2. I
i II wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć w ofercie:
1. Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym
przez zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1) Oświadczenie składa się w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu
oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr
2 do SIWZ opracowany w
oparciu o formularz ustanowiony 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,
3) Oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert,
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 2
Zamiast:
4) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje
zawarte w innym
jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
5) Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu



wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
11 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego,
zamawiający żąda:
1) Oświadczenia o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu
proponowanych produktów na terenie
RP;
2) Pakiet nr 12 pozycja nr 1 – próbki zaoferowanego produktu.
3. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w VI.2.1:
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy;
2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w VI. 3. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
Dokument, o którym mowa w VI 3. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
ust. 1, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących
tego dokumentu.
Powinno być:
4) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje



4) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje
zawarte w innym
jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie
zamówienia,5) Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
11 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego,
zamawiający żąda:
1) Oświadczenia o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu
proponowanych produktów na terenie
RP;
2) Pakiet nr 12 pozycja nr 1 – próbkę zaoferowanego produktu.
3) Pakiet nr 12 pozycja nr 1 – oświadczenie wykonawcy, potwierdzającego
kompatybilność podajników kozetkowych oznaczonych symbolem 55CrNi WEBER z
oferowanymi podkładami.
3. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w VI.2.1:
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy;
2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w VI. 3. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
Dokument, o którym mowa w VI 3. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
ust. 1, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,



4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących
tego dokumentu.
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
Warunki realizacji umowy:
Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości:
Pak. 1 – 436,40 PLN
Pak 2 -208,80 PLN
Pak. 3 -2 826,00 PLN
Pak 4 -2 881,00 PLN
Pak 5 -8 834,70 PLN
Pak 6 -1 529,75 PLN
Pak 7 -84,50 PLN
Pak 8 – 290,00 PLN
Pak 9 – 382,50 PLN
Pak 10 – 90,20 PLN
Pak 11 -120,00 PLN
Pak 12 – 2 234,00 PLN
Pak 13 -200,00 PLN
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń w walucie obcej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
7. Wszelkie ustalenia dotyczące dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego
postępowania przyjmuje się
zgodnie z czasem lokalnym, właściwym dla siedziby zamawiającego.
8. W trakcie postępowania oraz realizacji przedmiotu zamówienia strony posługiwać
się będą językiem polskim.
Ewentualne koszty tłumaczeń każdorazowo ponosi wykonawca.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów ani zawarcia
umowy ramowej.
Powinno być:
Warunki realizacji umowy:
Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości:
Pak. 1 – 436,40 PLN
Pak 2 -208,80 PLN
Pak. 3 -2 826,00 PLN
Pak 4 -2 881,00 PLN
Pak 5 – 4 854,70 PLN
Pak 6 -1 529,75 PLN
Pak 7 -84,50 PLN
Pak 8 – 290,00 PLN
Pak 9 – 382,50 PLN
Pak 10 – 90,20 PLN
Pak 11 -120,00 PLN
Pak 12 – 2 234,00 PLN
Pak 13 -200,00 PLN
Pak 14 – 3 980,00 PLN
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń w walucie obcej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.

7. Wszelkie ustalenia dotyczące dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego



7. Wszelkie ustalenia dotyczące dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego
postępowania przyjmuje się
zgodnie z czasem lokalnym, właściwym dla siedziby zamawiającego.
8. W trakcie postępowania oraz realizacji przedmiotu zamówienia strony posługiwać
się będą językiem polskim.
Ewentualne koszty tłumaczeń każdorazowo ponosi wykonawca.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów ani zawarcia
umowy ramowej.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących
tego dokumentu.
4 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w VI. 2.1 pkt 1,
składa dokument, o którym mowa w VI.3.1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust.
5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty, o których mowa w VI
3.1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w
VI 2.1 pkt 1–9.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także jednolite dokumenty ( o których
mowa w VI.1.1 ) dotyczące
tych podmiotów.
8. Wspólne ubieganie się o zamówienie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity
dokument ( o którym mowa w VI.1.1 ) składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w



zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub
kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz
brak podstaw
wykluczenia.
9. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje
zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o
udzielenie
zamówienia.
10. Art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
11 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego,
zamawiający żąda:
1) Oświadczenia o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu
proponowanych produktów na terenie
RP.
2) Pakiet nr 12 pozycja nr 1 – próbki zaoferowanego produktu.
Powinno być:
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących
tego dokumentu.
4 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w VI. 2.1 pkt 1,
składa dokument, o którym mowa w VI.3.1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust.
5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty, o których mowa w VI
3.1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w
VI 2.1 pkt 1–9.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także jednolite dokumenty ( o których



postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także jednolite dokumenty ( o których
mowa w VI.1.1 ) dotyczące
tych podmiotów.
8. Wspólne ubieganie się o zamówienie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity
dokument ( o którym mowa w VI.1.1 ) składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub
kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz
brak podstaw
wykluczenia.
9. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje
zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o
udzielenie
zamówienia.
10. Art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
11 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego,
zamawiający żąda:
1) Oświadczenia o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu
proponowanych produktów na terenie
RP.
2) Pakiet nr 12 pozycja nr 1 – próbkę zaoferowanego produktu.
3) Pakiet nr 12 pozycja nr 1 – oświadczenie wykonawcy, potwierdzającego
kompatybilność podajników kozetkowych oznaczonych symbolem 55CrNi WEBER z
oferowanymi podkładami.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/05/2017
Czas lokalny: 9:00
Powinno być:
Data: 05/06/2017
Czas lokalny: 9:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 22/07/2017
Powinno być:
Data: 03/08/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 05/06/2017
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 14
Część nr: 14
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141119-7
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:



Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PL22.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompresów.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin płatności / Waga: 0.4
Cena – Waga: 0.6
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
II.2.14) Informacje dodatkowe.






