Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 35075-2017 z dnia 02-03-2017 - Otwock
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa czterech zestawów lamp operacyjnych wraz z
systemem transmisji obrazu i dźwięku dla potrzeb SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w
Otwocku 2. Zamówienie obejmuje na...
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Otwock:
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OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 35075
Data: 02/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Krajowy numer
identyfikacyjny 29015600000, ul. ul. Konarskiego 13, 05400 Otwock, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 22 7794031 w. 477, e-mail dzp@spskgruca.pl, faks 22 7794031 w. 477.
Adres strony internetowej (url): www.spskgruca.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.7)
W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) W celu
wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 1) Oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy składają łącznie) - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Wykazu wykonanych, dostaw, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP zobowiązany jest oprócz oświadczeń i
dokumentów wymienionych powyżej dodatkowo: 1) udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) w przypadku zaistnienia
okoliczności zachodzących w pkt 1), Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
niezbędnych dokumentów wymienionych w ust. 3 dotyczących podmiotu, z którego zasobów
będzie korzystał i go wykaże. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Oświadczenia o
braku podstaw do wykluczenia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia składa każdy z wykonawców) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do SIWZ 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej . 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następującego dokumentu: 1) Listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11
ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w oryginale w
terminie do 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustaw Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 5. Oświadczenia i
dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej 1) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2—
składazamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. 2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa powyżej, 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, wystawionym nie wcześniej niż w
terminach określonych dla poszczególnych rodzajów dokumentów. 6. Wymagania, jakie musi
spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne): 1) Każdy z Wykonawców
oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy PZP w zakresie wymaganym przez Zamawiającego; 2) Każdy z Wykonawców
zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ 3) Co najmniej jeden z
Wykonawców lub kilku z nich łącznie muszą spełniać warunki działu w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w zakresie opisanym przez Zamawiającego; 4)
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie; 5) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani
są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego; 6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia
dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. 4. W
zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z
2015r. poz.2164 oraz z 2016r poz. 831, 996 i 1020) 5. Złożenie wymaganych oświadczeń lub
dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3
ustawy PZP. • Deklarację zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo
jego upoważnionego przedstawiciela. (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych) •
Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie
wyrobów medycznych, poświadczający przeprowadzenie procedur oceny zgodności. (dotyczy
wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas: I sterylna, I z funkcją pomiarową, II A,
IIb, III oraz zgodnie z dyrektywą unijną 98/79 wyroby klas A i B). Ponadto: Karty
techniczne* zaoferowanych urządzeń zawierające w szczególności: nr. katalogowy pełną
nazwę typ, model Karty techniczne muszą zawierać firmowe materiały informacyjne
potwierdzające parametry techniczne oferowanych urządzeń. Jako firmowe materiały

informacyjne należy załączyć aktualne materiały źródłowe producenta tj. karty katalogowe,
foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu (w języku angielskim
lub polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem)
potwierdzające parametry techniczne oferowanych urządzeń. *dokument sporządzony przez
Wykonawcę Prezentacja zaoferowanych produktów 1. Zamawiający po weryfikacji oferty
pod względem formalno – prawnym zaprosi wykonawców, których oferty spełniają
wymagania zamawiającego do zaprezentowania zaoferowanych produktów 2. Prezentacja
musi być przeprowadzona na w pełni funkcjonalnym sprzęcie tak, aby możliwe było
pokazanie wszystkich funkcji ujętych w wymaganiach siwz. Prezentowane funkcjonalności
muszą być pokazane w taki sposób, aby w czasie prezentacji był możliwość
zweryfikowaniawszystkich parametrów i wymagań zgodnie z załącznikiem nr 10 do siwz
(protokół z prezentacji). 3. Zamawiający nie precyzuje liczby osób, które mogą uczestniczyć
w prezentacji ze strony wykonawcy. Każda z osób reprezentująca wykonawcę, zobowiązana
jest do przedłożenia stosowanego pełnomocnictwa. 4. Wykonawcy będą zapraszani do
udziału w prezentacji w kolejności składania ofert. 5. Prezentacje będą prowadzone w
godzinach 08:00- 16:00, 6. W czasie prezentacji obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia
dyskusji, zabierania głosu, zadawania pytań bądź wyjaśniania wątpliwości. 7. Prezentacja
stanowi sposób potwierdzenia zgodności przedmiotu oferty z wymaganiami siwz, zatem
zaniechanie jej przeprowadzenia, na skutek niestawienia się Wykonawcy prowadzi do
sytuacji, w której niepotwierdzono wymagań dotyczących oferowanych produktów, co
obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 8.
W trakcie prezentacji zostanie sporządzony protokół (protokół z prezentacji stanowiący
załącznik do siwz). Cała prezentacja zostanie udokumentowana w formie nagrania video.
Nagranie będzie stanowiło załącznik do protokołu 9. Wykaz elementów do prezentacji
stanowiących przedmiot zamówienia - czasza lampy na statywie mobilnym przygotowana do
montażu kamery - kamera do montażu w lampie - kamera PTZ - system transmisji sygnału
wizyjnego i audio: elementy sytemu i oprogramowania instalowane na sali operacyjnej
elementy systemu i oprogramowania instalowane na sali wykładowej 10. Wykonawca w
ramach prezentacji musi dostarczyć również sprzęt komputerowy do zainstalowania
oprogramowania, mikrofony głośniki itp. czyli wszystkie elementy wymagane do
uruchomienia systemu i przeprowadzenia transmisji. 11. Wykonawca musi sporządzić wykaz
elementów/urządzeń i oprogramowania będących przedmiotem prezentacji wraz z numerami
katalogowymi (prezentowane urządzenia muszą być zgodne pod względem typu i modelu z
oferowanymi w ofercie). Wykaz będzie stanowił załącznik do protokołu z prezentacji. 1.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 2) Wypełniony formularz
ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 3) Wszystkie
oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI, VII niniejszej SIWZ; 4) Wypełniony
załącznik nr 8 do SIWZ tj. Tabelę wymaganych parametrów technicznych; 5) Wypełniony
załącznik nr 9 do SIWZ tj. Tabela parametrów ocenianych. UWAGA!!! Załączniki nr 8,9 do
siwz stanowią integralną cześć oferty i w związku z tym nie podlegają uzupełnieniu na
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP 6) Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie - w przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem
kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 1) Oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy składają łącznie) - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Wykazu wykonanych, dostaw, w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP zobowiązany jest oprócz oświadczeń i
dokumentów wymienionych powyżej dodatkowo: 1) udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) w przypadku zaistnienia
okoliczności zachodzących w pkt 1), Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
niezbędnych dokumentów wymienionych w ust. 3 dotyczących podmiotu, z którego zasobów
będzie korzystał i go wykaże. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Oświadczenia o
braku podstaw do wykluczenia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia składa każdy z wykonawców) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do SIWZ 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej . 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następującego dokumentu: 1) Listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11
ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w oryginale w
terminie do 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustaw Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ 5. Oświadczenia i
dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej 1) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2— składa
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. 2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa powyżej, 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, wystawionym nie wcześniej niż w
terminach określonych dla poszczególnych rodzajów dokumentów. 6. Wymagania, jakie musi
spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne): 1) Każdy z Wykonawców
oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy PZP w zakresie wymaganym przez Zamawiającego; 2) Każdy z Wykonawców
zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ 3) Co najmniej jeden z
Wykonawców lub kilku z nich łącznie muszą spełniać warunki działu w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w zakresie opisanym przez Zamawiającego; 4)
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie; 5) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani
są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie

przedmiotowego zamówienia publicznego; 6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia
dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. 4. W
zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z
2015r. poz.2164 oraz z 2016r poz. 831, 996 i 1020) 5. Złożenie wymaganych oświadczeń lub
dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3
ustawy PZP. • Deklarację zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo
jego upoważnionego przedstawiciela. (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych) •
Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie
wyrobów medycznych, poświadczający przeprowadzenie procedur oceny zgodności. (dotyczy
wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas: I sterylna, I z funkcją pomiarową, II A,
IIb, III oraz zgodnie z dyrektywą unijną 98/79 wyroby klas A i B). Ponadto: Karty
techniczne* zaoferowanych urządzeń zawierające w szczególności: nr. katalogowy pełną
nazwę typ, model Karty techniczne muszą zawierać firmowe materiały informacyjne
potwierdzające parametry techniczne oferowanych urządzeń. Jako firmowe materiały
informacyjne należy załączyć aktualne materiały źródłowe producenta tj. karty katalogowe,
foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu (w języku angielskim
lub polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem)
potwierdzające parametry techniczne oferowanych urządzeń. *dokument sporządzony przez
Wykonawcę Prezentacja zaoferowanych produktów 1. Zamawiający po weryfikacji oferty
pod względem formalno – prawnym zaprosi wykonawców, których oferty spełniają
wymagania zamawiającego do zaprezentowania zaoferowanych produktów 2. Prezentacja
musi być przeprowadzona na w pełni funkcjonalnym sprzęcie tak, aby możliwe było
pokazanie wszystkich funkcji ujętych w wymaganiach siwz. Prezentowane funkcjonalności
muszą być pokazane w taki sposób, aby w czasie prezentacji był możliwość
zweryfikowaniawszystkich parametrów i wymagań zgodnie z załącznikiem nr 10 do siwz
(protokół z prezentacji). 3. Zamawiający nie precyzuje liczby osób, które mogą uczestniczyć
w prezentacji ze strony wykonawcy. Każda z osób reprezentująca wykonawcę, zobowiązana
jest do przedłożenia stosowanego pełnomocnictwa. 4. Wykonawcy będą zapraszani do
udziału w prezentacji w kolejności składania ofert. 5. Prezentacje będą prowadzone w
godzinach 08:00- 16:00, 6. W czasie prezentacji obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia
dyskusji, zabierania głosu, zadawania pytań bądź wyjaśniania wątpliwości. 7. Prezentacja
stanowi sposób potwierdzenia zgodności przedmiotu oferty z wymaganiami siwz, zatem
zaniechanie jej przeprowadzenia, na skutek niestawienia się Wykonawcy prowadzi do
sytuacji, w której niepotwierdzono wymagań dotyczących oferowanych produktów, co
obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 8.
W trakcie prezentacji zostanie sporządzony protokół (protokół z prezentacji stanowiący
załącznik do siwz). Cała prezentacja zostanie udokumentowana w formie nagrania video.
Nagranie będzie stanowiło załącznik do protokołu 9. Wykaz elementów do prezentacji
stanowiących przedmiot zamówienia - czasza lampy na statywie mobilnym przygotowana do
montażu kamery - kamera do montażu w lampie - kamera PTZ - system transmisji sygnału
wizyjnego i audio: elementy sytemu i oprogramowania instalowane na sali operacyjnej
elementy systemu i oprogramowania instalowane na sali wykładowej 10. Wykonawca w
ramach prezentacji musi dostarczyć również sprzęt komputerowy do zainstalowania
oprogramowania, mikrofony głośniki itp. czyli wszystkie elementy wymagane do
uruchomienia systemu i przeprowadzenia transmisji. 11. Wykonawca musi sporządzić wykaz
elementów/urządzeń i oprogramowania będących przedmiotem prezentacji wraz z numerami
katalogowymi (prezentowane urządzenia muszą być zgodne pod względem typu i modelu z
oferowanymi w ofercie). Wykaz będzie stanowił załącznik do protokołu z prezentacji. 1.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 2) Wypełniony formularz
ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 3) Wszystkie
oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI, VII niniejszej SIWZ; 4) Wypełniony
załącznik nr 8 do SIWZ tj. Tabelę wymaganych parametrów technicznych; 5) Wypełniony
załącznik nr 9 do SIWZ tj. Tabela parametrów ocenianych. UWAGA!!! Załączniki nr 8,9 do
siwz stanowią integralną cześć oferty i w związku z tym nie podlegają uzupełnieniu na
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP 6) Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie - w przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem
kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy.

