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• I.II.VI.VII. 

Polska-Rybnik: Materiały medyczne 

2017/S 187-382777 

Sprostowanie 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 

Dostawy 

(Suplement do Dziennika Urz ędowego Unii Europejskiej, 2017/S 184-376765) 

Sekcja I: Instytucja zamawiaj ąca/podmiot zamawiaj ący 
I.1)Nazwa i adresy  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 
272780323 
ul. Energetyków 46 
Rybnik 
44-200 
Polska 
Osoba do kontaktów: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, 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)Wielko ść lub zakres zamówienia  
II.1.1)Nazwa:  
Dostawy produktów farmaceutycznych i wyrobów medyczn ych na potrzeby Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii. 
Numer referencyjny: LAS-440-PN/82-2017  
II.1.2)Główny kod CPV  
33140000 
II.1.3)Rodzaj zamówienia  
Dostawy 
II.1.4)Krótki opis:  
Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych na potrzeby 
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia („Formularz cenowy”). 
Zamówienie podzielone jest na 5 pakietów (części). Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie 
jednego lub dowolnej liczby wybranych pakietów, natomiast w ramach danego pakietu oferta musi być 
kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. 
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment zgodnie z potrzebami 
szpitala, dopuszcza jednak także oferty równoważne, przez które rozumie się asortyment o identycznym 
przeznaczeniu jak opisany w załączniku nr 1.1 („Formularz cenowy”) i o parametrach – jeśli je 
doprecyzowano – nie gorszych z punktu widzenia użytkownika. Zamawiający przewiduje możliwość 
zastosowania procedury określonej w art. 24aa Ustawy. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniaj ące 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:  
27/09/2017 
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia  
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 184-376765 

Sekcja VII: Zmiany  
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania  
VII.1.2)Tekst, który nale ży poprawi ć w pierwotnym ogłoszeniu  



Numer sekcji: II.1.2 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Główny kod CPV 
Zamiast:  
33141310 
Powinno być:  
33140000 
Numer sekcji: II.2.2 
Część nr: 1 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV 
Zamiast:  
33141310 
Powinno być:  
33140000 
Numer sekcji: II.2.2 
Część nr: 2 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV 
Zamiast:  
33141320 
Powinno być:  
33140000 
Numer sekcji: VI.3 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe 
Zamiast:  
1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 
1.1. do oferty – należy dołączyć następujące oświadczenie: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
(dalej: JEDZ/ESPD) – wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w niniejszej specyfikacji. W 
szczególności JEDZ należy wypełnić w ten sposób, by potwierdzał on brak podstaw wykluczenia 
wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1-4, przy czym oświadczenie złożone w sekcji III.D 
jest rozumiane jako dotyczące wszystkich spośród ww. podstaw wykluczenia, które nie zostały wymienione 
szczegółowo w sekcjach wcześniejszych dokumentu, a stosują się do niniejszego postępowania zgodnie ze 
specyfikacją. 
1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. 
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – należy przekazać zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wzór oświadczenia zostanie 
zamieszczony razem z ww. informacją na stronie zamawiającego); wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
1.3. przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 
1.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
1.3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 
1.3.3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 
1.3.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne. 
Wymienione w niniejszym punkcie oświadczenia i dokumenty należy przedłożyć w terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni. 
2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
2.1. do oferty – należy dołączyć następujące oświadczenie: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
(dalej: JEDZ/ESPD) – wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w niniejszej specyfikacji. 
Zamawiający nie wymaga dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu szczegółowych 
dokumentów. 
3.Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom zamawiającego: 
3.1.do oferty – dołączyć następujące oświadczenie: oświadczenie potwierdzające posiadanie przez cały 
zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 1.1. dopuszczenia do obrotu – w przypadku 
produktów farmaceutycznych oraz dopuszczenia do obrotu i do używania – w przypadku wyrobów 
medycznych. 



3.2.na wezwanie zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) należy 
złożyć: 
3.2.1.Katalogi firmowe, lub inne dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne produktów, 
które mają zostać dostarczone. 
Należy zaznaczyć na danych stronach (np. w formie odręcznej adnotacji), którego pakietu i której pozycji 
formularza cenowego w ramach tego pakietu dana informacja katalogowa dotyczy. 
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.1. zawiera się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 do 
SIWZ. 
Powinno być:  
1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 
1.1. do oferty – należy dołączyć następujące oświadczenie: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
(dalej: JEDZ/ESPD) – wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w niniejszej specyfikacji. W 
szczególności JEDZ należy wypełnić w ten sposób, by potwierdzał on brak podstaw wykluczenia 
wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1-4, przy czym oświadczenie złożone w sekcji III.D 
jest rozumiane jako dotyczące wszystkich spośród ww. podstaw wykluczenia, które nie zostały wymienione 
szczegółowo w sekcjach wcześniejszych dokumentu, a stosują się do niniejszego postępowania zgodnie ze 
specyfikacją. 
1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. 
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – należy przekazać zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wzór oświadczenia zostanie 
zamieszczony razem z ww. informacją na stronie zamawiającego); wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
1.3. przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 
1.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
1.3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 
1.3.3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 
1.3.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne. 
Wymienione w niniejszym punkcie oświadczenia i dokumenty należy przedłożyć w terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni. 
2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
2.1. do oferty – należy dołączyć następujące oświadczenie: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
(dalej: JEDZ/ESPD) – wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w niniejszej specyfikacji. 
Zamawiający nie wymaga dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu szczegółowych 
dokumentów. 
3.Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom zamawiającego: 
3.1.do oferty – dołączyć następujące oświadczenie: oświadczenie potwierdzające posiadanie przez cały 
zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 1.1. dopuszczenia do obrotu – w przypadku 
produktów farmaceutycznych oraz dopuszczenia do obrotu i do używania – w przypadku wyrobów 
medycznych. 
3.2.na wezwanie zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) należy 
złożyć: nie dotyczy. 
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.1. zawiera się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 do 
SIWZ. 
VII.2)Inne dodatkowe informacje:  
 


