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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 23
Miejscowość: Nidzica
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 13-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Tkaczyk
E-mail: szpital@zoz.nidzica.pl
Tel.: +48 896250560
Faks: +48 896250559
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zoz.nidzica.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym meble oraz drobny sprzęt
medyczny
Numer referencyjny: 04/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne - LA23 - LA22 - LA16 - UB01

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym
meble oraz drobny sprzęt medyczny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Opisy poszczególnych artykułów
i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do nr 5 załączonych do SIWZ – (formularze cenowePakiety), zaś szczegółowe infomacje dotyczące dostawy I montażu zostały okeślone w projektach umowy,
stanowiących załącznik nr 5 oraz nr 6
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust 1a PZP przewiduje możliwość unieważnienia
postępostępowania o udzielenie zamówienia w poszczególnych pakietach, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Nidzica
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-123667
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 187-449108
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 21/09/2020
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: II.2.14
Część nr: 1
Zamiast:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust 1a PZP przewiduje możliwość unieważnienia
postępostępowania o udzielenie zamówienia w poszczególnych pakietach, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Powinno być:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust 1a PZP przewiduje możliwość unieważnienia
postępostępowania o udzielenie zamówienia w poszczególnych pakietach, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Zamawiający wymaga złożenia wadium w części numer 1 w kwocie 38 000,00 zł
Zamawiający informuje, żę oferta będzie oceniana za pomocą następujących Kryteriów:
Kryterium CENA – waga 60 %
Kryterium Okres Gwarancji na meble oraz drobny sprzęt medyczny (Waga kryterium 40%)
Minimalny wymagany okres Gwarancji wynosi 24 miesiące W przypadku nie podania przez Wykonawcę w
formularzu ofertowym okresu gwarancji za wady, Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny termin
gwarancji tj. 24 miesiące. Punkty w tym
kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:
a) 24 miesiące 0 pkt,
b) 25 miesiące -36 miesięcy 20 pkt,
c) 37 miesięcy – 48 miesięcy 40 pkt
Szczegóły Oceny Ofert podane w SIWZ oraz dokumentach postępowania
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Zamiast:
Powinno być:
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Zamawiający wymaga złożenia wadium w części numer 2 w kwocie 39 000,00 zł
Zamawiający informuje, żę oferta będzie oceniana za pomocą następujących Kryteriów:
Kryterium CENA – waga 60 %
Kryterium Okres Gwarancji na meble oraz drobny sprzęt medyczny (Waga kryterium 40%)
Minimalny wymagany okres Gwarancji wynosi 24 miesiące W przypadku nie podania przez Wykonawcę w
formularzu ofertowym okresu gwarancji za wady, Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny termin
gwarancji tj. 24 miesiące. Punkty w tym
kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:
a) 24 miesiące 0 pkt,
b) 25 miesiące -36 miesięcy 20 pkt,
c) 37 miesięcy – 48 miesięcy 40 pkt
Szczegóły Oceny Ofert podane w SIWZ oraz dokumentach postępowania
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 3
Zamiast:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust 1a PZP przewiduje możliwość unieważnienia
postępostępowania o udzielenie zamówienia w poszczególnych pakietach, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Powinno być:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust 1a PZP przewiduje możliwość unieważnienia
postępostępowania o udzielenie zamówienia w poszczególnych pakietach, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Zamawiający wymaga złożenia wadium w części numer 3 w kwocie 20 000,00 zł
Zamawiający informuje, żę oferta będzie oceniana za pomocą następujących Kryteriów:
Kryterium CENA – waga 60 %
Kryterium Okres Gwarancji na meble oraz drobny sprzęt medyczny (Waga kryterium 40%)
Minimalny wymagany okres Gwarancji wynosi 24 miesiące W przypadku nie podania przez Wykonawcę w
formularzu ofertowym okresu gwarancji za wady, Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny termin
gwarancji tj. 24 miesiące. Punkty w tym
kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:
a) 24 miesiące 0 pkt,
b) 25 miesiące -36 miesięcy 20 pkt,
c) 37 miesięcy – 48 miesięcy 40 pkt
Szczegóły Oceny Ofert podane w SIWZ oraz dokumentach postępowania
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 4
Zamiast:
Powinno być:
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Zamawiający wymaga złożenia wadium w części numer 4 w kwocie 6000,00 zł
Zamawiający informuje, żę oferta będzie oceniana za pomocą następujących Kryteriów:
Kryterium CENA – waga 60 %
Kryterium Okres Gwarancji na meble oraz drobny sprzęt medyczny (Waga kryterium 40%)
Minimalny wymagany okres Gwarancji wynosi 24 miesiące W przypadku nie podania przez Wykonawcę w
formularzu ofertowym okresu gwarancji za wady, Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny termin
gwarancji tj. 24 miesiące. Punkty w tym
kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:
a) 24 miesiące 0 pkt,
b) 25 miesiące -36 miesięcy 20 pkt,
c) 37 miesięcy – 48 miesięcy 40 pkt
Szczegóły Oceny Ofert podane w SIWZ oraz dokumentach postępowania
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 5
Zamiast:
Powinno być:
Zamawiający wymaga złożenia wadium w części numer 5 w kwocie 5000,00 zł
Zamawiający informuje, żę oferta będzie oceniana za pomocą następujących Kryteriów:
Kryterium CENA – waga 60 %
Kryterium Jakość- waga 40%
Szczegóły Oceny Ofert podane w SIWZ oraz dokumentach postępowania
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 02/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 02/11/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 11:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający – przed
wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
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w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego uprawnień do wykonywania określonej działalności
Zamawiający zażąda aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i
obrotu Przedmiotu Zamówienia
2. W celu wykazania braku podstaw do podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale
VIII SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów;
a) Odpis 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 PZP. wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu
c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu na składania ofert, lub inny dokument potwierdzającego, że Wykonawca 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.
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
e) Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SIWZ – jeżeli Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP.;
f) Wykaz dostaw wraz z referencjami
Szczegółowe informacje dotyczące udziału w postępowaniu zostały podane w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz dokumentacji postępowania dostępnej na Stronie Internetowej Zamawiającego
Oświadczenia składane wraz z ofertą
1.Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia Jednolity
europejski dokument zamówienia (ESPD) opatrzone podpisem elektronicznym
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Oświadczenie (ESPD) , opatrzone
podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji danego wykonawcy, składa każdy z tych
wykonawców
3. Potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej
3. Formularz parametrów (Opis Geriatria Meble, Opis Geriatria Sprzęt Medyczny, Opis ZOL Meble, Opis ZOL
Sprzęt Medyczny, Poradnia Gastroenterologiczna)
4. Formularz Asortymentowo -Cenowy (Arkusz Kalkulacyjny)

