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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Czerwona Góra 10

Miejscowość:  Chęciny Kod pocztowy:  26-060 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 413465240

Osoba do kontaktów:  Cezary Kozioł

E-mail:  dzamp@poczta.onet.pl Faks:  +48 413465567

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.bip.czerwonagora.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Powyżej 209 000
EURO.
Zadanie nr 1 - Stacja do pomiarów hemodynamicznych (monitor do pomiarów hemodynamicznych) - 1 szt.
Zadanie nr 2 - Łóżko z szafką przyłóżkową i materacem przeciwodleżynowym (łóżko intensywnego nadzoru z
szafką przyłózkową i materacem przeciwodleżynowym) - 7 szt.
Zadanie nr 3 - Pompa infuzyjna strzykawkowa (pompa strzykawkowa) - 22 szt.
Zadanie nr 4 - Stacja dokująca do pomp infuzyjnych (stacja dokująca)– 7 szt.
Zadanie nr 5 - Ssak elektryczny – 2 szt.
Zadanie nr 6 - Meble do sali chorych wraz z konsolą pielęgniarską (boks medyczny) – 1 kpl.
Zadanie nr 7 - Maski do wentylacji nieinwazyjnej (maska ustno nosowa 2 szt., maska pełnotwarzowa -1 szt.)– 3
szt.
Zadanie nr 8 - Sejf elektroniczny – 1 szt.
Zadanie nr 9 - Pompa do żywienia pozajelitowego (infuzyjna pompa objętościowa)– 1 szt.
Zadanie nr 10 - Wózek reanimacyjny (wózek anestezjologiczny) – 1 szt.
Zadanie nr 11 - Waga łóżkowa (waga z wózkiem transportowym)- 1 szt.
Zadanie nr 12 - Macerator odpadów medycznych (macerator)– 2 szt.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33192000  
 33194110  
 33192120  
 33171110  
 33162100  
 33190000  
 38300000  
 39330000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
DZ-39-2016

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_dzp
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-013905   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 023-036405  z dnia:  03/02/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
02/02/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: B. Dokumenty żądane
odWykonawcy:
1. oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia w związku z art. 24 ust.
1 ustawy;
2. aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia woparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składaniaofert;
3. aktualne zaświadczenie
właściwego Naczelnika Urzędu
Skarbowego potwierdzające, że
wykonawca niezalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenielub rozłożenie

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: B. Dokumenty żądane od
Wykonawcy:
1. oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia w związku z art. 24 ust.
1 ustawy;
2. aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
3. aktualne zaświadczenie
właściwego Naczelnika Urzędu
Skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
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na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
4. aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy RolniczegoUbezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek naubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lubrozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu –wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
5. aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–
8ustawy,wystawiona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
6. aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9ustawy,wystawiona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
7. aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11ustawy,wystawiona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
8. Certyfikat CE – zadanie nr 1,2
(na łóżko, szafkę przyłóżową i
materacprzeciwodleżynowy,3,4,5,7,9,10.11.12
9. Wizualizacja wielobarwna konsoli
ze strony zewnętrznej (min. 3
ujęcia),wizualizacja wielobarwna
konsoli zestrony wewnętrznej (min. 3
ujęcia) – zadanie nr 6
10. Karta produktu na system
ścianek aluminiowych– zadanie nr 6
11. Atest higieniczny- profile
aluminiowe– zadanie nr 6
12. Atest higieniczny- laminat HPL–
zadanie nr 6
C. Wymienione w niniejszej SIWZ
dokumenty powinny być oryginałami

rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu –wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
4. aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu –wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
5. aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–
8ustawy,wystawiona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
6. aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9ustawy,wystawiona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
7. aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11ustawy,wystawiona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
8.Certyfikat CE – zadanie nr
1,3,4,5,7,9,11,12.
9.Certyfikat CE lub Deklaracja
zgodności – zadanie nr 2(na łóżko,
szafkę przyłóżkową i materac
przeciwodleżynowy).
10.Certyfikat CE lub Deklaracja
zgodności z wpisem do Rejestrów
Wyrobów Medycznych– zadanie nr
10.
11.Wizualizacja wielobarwna konsoli
ze strony zewnętrznej (min. 3
ujęcia),wizualizacja wielobarwna
konsoli ze strony wewnętrznej (min.
3 ujęcia) – zadanie nr 6
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albo kopiami potwierdzonymi
zazgodność z oryginałem przez
upoważnionych przedstawicieli
wykonawcy. Pełnomocnictwo
powinno być złożonew oryginale
lub w formie kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
D. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,o
którychmowa w art. 24 ust. 1
pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
alboadministracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24ust. 1 pkt
5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
ofert,z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
–zastępuje sięje dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym,administracyjnymalbo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub
przednotariuszem.
E. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów:
1. o których mowa w punkcie B ppkt
2, 3, 4 i 6 – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju,
w którymma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości;
b. nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że
uzyskałprzewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie wcałości

12.Karta produktu na system ścianek
aluminiowych– zadanie nr 6
13.Atest higieniczny- profile
aluminiowe– zadanie nr 6
14.Atest higieniczny- laminat HPL–
zadanie nr 6
C. Wymienione w niniejszej SIWZ
dokumenty powinny być oryginałami
albo kopiami potwierdzonymi za
zgodność z oryginałem przez
upoważnionych przedstawicieli
wykonawcy. Pełnomocnictwo
powinno być złożone w oryginale
lub w formie kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
D. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,o
których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24ust. 1 pkt
5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
ofert,z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
–zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym,administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
E. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów:
1. o których mowa w punkcie B ppkt
2, 3, 4 i 6 – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości;
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wykonania decyzji właściwego
organu;
c. nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie;
o którym mowa w punkcie B ppkt
5 i 7 – składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lubadministracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1
pkt 4–8,10 i 11 ustawy.
F. Dokumenty, o których mowa w
punkcie E ppkt 1a i 1c oraz ppkt
2 powinny być wystawione nie
wcześniej niż6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w
punkcie E ppkt 1b, powinienbyć
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
G. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejscezamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których
mowa w punkcie E, zastępuje
się je dokumentemzawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do
reprezentacji
Wykonawcy,złożone przed
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorząduzawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którymWykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem – oryginał lub
kopia poświadczonaza zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty powinny być wystawione
z zachowaniemwymaganych
terminów, odpowiednio wg zasad
określonych dla dokumentów
wymienionych w punkcieF.
Zamawiający będzie dokonywał
oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu na
podstawieprzedłożonych w ofercie
przez wykonawcę wymaganych
dokumentów i oświadczeń oraz
zawartych w nichinformacji wg
zasady: spełnia / nie spełnia.

b. nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
c. nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie;
o którym mowa w punkcie B ppkt
5 i 7 – składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4–8,10 i 11 ustawy.
F. Dokumenty, o których mowa w
punkcie E ppkt 1a i 1c oraz ppkt
2 powinny być wystawione nie
wcześniej niż6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w
punkcie E ppkt 1b, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
G. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których
mowa w punkcie E, zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do
reprezentacji
Wykonawcy,złożone przed
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem – oryginał lub
kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty powinny być wystawione
z zachowaniem wymaganych
terminów, odpowiednio wg zasad
określonych dla dokumentów
wymienionych w punkcie F.
Zamawiający będzie dokonywał
oceny spełniania warunków
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udziału w postępowaniu na
podstawie przedłożonych w ofercie
przez wykonawcę wymaganych
dokumentów i oświadczeń oraz
zawartych w nich informacji wg
zasady: spełnia / nie spełnia.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
16/03/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
21/03/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
16/03/2016   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
21/03/2016   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/02/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-024843
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