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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
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
ul. Bielska 4
Cieszyn
43-400
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Ślęczka, Sylwia Blažek
Tel.: +48 338549252
E-mail: zampubl@szpitalslaski.pl
Faks: +48 338549252
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalslaski.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Obserwacyjno-zakaźnego, Oddziału gruźlicy i chorób płuc
oraz Poradni gruźlicy i chorób płuc i Poradni chorób zakaźnych ZZOZ w Cieszynie
Numer referencyjny: ZP 1296/19

II.1.2)

Główny kod CPV
33100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Obserwacyjnozakaźnego,Oddziału gruźlicy i chorób płuc oraz Poradni gruźlicy i chorób płuc i Poradni chorób zakaźnych do
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: o2
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-134620
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 190-461455
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/09/2019
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: pkt 9.
Zamiast:
9. Inne dokumenty i oświadczenia, które oferta powinna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
b) wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;
c) wypełniony formularz parametrów technicznych stanowiący załącznik nr 2_1 do SIWZ;
d) dokument, z którego wynika uprawnienie do składania oświadczenia woli;
e) upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt d);
f) kopia umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym
wskazująca podmiot wyznaczony do reprezentowania ich wobec Zamawiającego w zakresie wniesienia wadium
w formie innej niż pieniądzu – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Powinno być:
9. Inne dokumenty i oświadczenia, które oferta powinna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
b) wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ - należy wypełnić wyłączenie w zakresie
zadania/ń, na które składana jest oferta;
c) wypełniony formularz parametrów technicznych w zakresie Zadań 1-3 stanowiący załącznik nr 2_1 - 2_3 do
SIWZ. Dołączyć wyłącznie te formularze parametrów technicznych w zakresie zadania/ń, na które składana jest
oferta;
d) dokument, z którego wynika uprawnienie do składania oświadczenia woli;
e) upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt d).
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt.7
Zamiast:
7. W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie, dokumenty i oświadczenia, o których
mowa:
— w ust. 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (o ile zostały
określone)oraz brak podstaw wykluczenia,
— w ust. 4 oraz 5. a)-c), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Powinno być:
7. W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie, dokumenty i oświadczenia, o których
mowa:
— w ust. 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (o ile zostały
określone)oraz brak podstaw wykluczenia,
— w ust. 4 oraz 5. a)-c), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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Wykonawca zamiast przedkładania wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt V.3. a)-c)
SIWZ może wskazać Zamawiającemu, że żądane dokumenty i oświadczenia, o ile są aktualne:
-są dostępne w formie elektronicznej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi lub w
bezpłatnych bazach danych,
-znajdują się w posiadaniu Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania (wskazując sygnaturę
postępowania).
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w pkt V.3. a)-c) SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 t.j. z późn. zm.).
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 02/01/2020
Powinno być:
Data: 03/01/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 05/11/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

