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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 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
Rybnik
44-200
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Krakówka (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291287, Magdalena Wieczorek
(w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291080, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00
Tel.:  +48 324291226/87/88
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl 
Faks:  +48 324291225
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.rybnik.pl

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

II.1.1) Nazwa:
dostawa wyrobów medycznych i preparatu dezynfekcyjnego do dializy nerkowej dla Stacji Dializ wraz z
dzierżawą i serwisem aparatów do hemodializy
Numer referencyjny: LAS-1030-PN/49-2016

II.1.2) Główny kod CPV
33181520

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie realizowane dostawy wyrobów medycznych i preparatu
dezynfekcyjnego do dializy nerkowej dla Stacji Dializ wraz z dzierżawą i serwisem aparatów do hemodializy
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w
Rybniku.

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

02/11/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-135020
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 206-372624

mailto:zp@szpital.rybnik.pl
www.szpital.rybnik.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:372624-2016:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/10/2016

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
Zamiast:
Szczegółowe informacje w SIWZ(www.szpital.rybnik.pl).
Ponadto:Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu i na wezwanie dostarczy zaświadczenia niezależnego
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają
określonym normom lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z zapisami rozdz. I B pkt. 3 SIWZ
Zamawiający korzysta z procedury art. 24aa Ustawy i wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów
określonych zgodnie z pkt. 5 rozdz. III A
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3 – 8.
Powinno być:
Zgodnie z punktem I.B.1.A wykonawcy muszą potwierdzić, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, poprzez:
- złożenie oświadczenia (jest ono zawarte we wzorze formularza oferty), że wykonawca jest w posiadaniu
dopuszczeń do obrotu i do używania odpowiednio dla wszystkich zaoferowanych produktów (dotyczy także
urządzeń dzierżawionych zgodnie z umową) – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – oraz jest gotów
do udostępnienia tych dopuszczeń na żądanie zamawiającego (także przed rozstrzygnięciem przetargu – w
ramach udzielanych na wezwanie zamawiającego wyjaśnień),
oraz przez przedłożenie na wezwanie zamawiającego:
deklaracji zgodności z dyrektywą medyczną dla dzierżawionych urządzeń (dotyczy wszystkich klas wyrobu
medycznego),
certyfikatu zgodności z dyrektywą medyczną dla dzierżawionych urządzeń wydany przez jednostkę
notyfikowaną (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego z wyjątkiem klasy I).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający korzysta z procedury art.24aa Ustawy i wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia oświadczeń i dokumentów określonych zg. z pkt. 5 rozdz. IIIA SIWZ, tj.:
-potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy, o których mowa w sekcji III.1 i
w pkt.VI.3) i niniejszego ogłoszenia oraz :
- potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 Ustawy - w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy oraz w art.
24 ust. 5 pkt. 1, 3 – 8, tj.: dokumentów, o których mowa w pkt od 1) do 7) §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26.07.2016r. w spr. rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 3 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej

www.szpital.rybnik.pl

