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1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego
użytku do magazynu szpitala przez okres 12 miesięcy. Zamówienie zostało
podzielone na 5 pakietów i obejmuje: • Pakiet nr 1 • ...
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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: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia
jest: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do magazynu szpitala
przez okres 12 miesięcy. Zamówienie zostało podzielone na 5 pakietów i obejmuje: •
Pakiet nr 1 • Pakiet nr 2 • Pakiet nr 3 • Pakiet nr 4 • Pakiet nr 5 Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do siwz – formularzu
cenowym. Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) 2. Wykonawca
zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,
rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia
jest: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do magazynu szpitala
przez okres 12 miesięcy. Zamówienie zostało podzielone na 10 pakietów i obejmuje:
Pakiet nr 1 Pakiet nr 1A Pakiet nr 2 Pakiet nr 2A Pakiet nr 2B Pakiet nr 2C Pakiet nr

znajduje się w załączniku nr 1 do siwz – formularzu cenowym. Wykonawca może
zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 107, poz. 679) 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na
zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do
SIWZ
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)1. 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.
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. 3. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24b ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający żąda
następującego dokumentu: 1) Listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, albo informację o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej w oryginale (w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z wykonawców).
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Oświadczenia i dokumenty, jakie
mają dostarczyć Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej 1) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2— 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, 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. 5. 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 w
terminie do 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której
mowa w art. 86 ust. 5 - 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. 6. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają
przepisy Rozporządzenia Prezesa 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) 7. Złożenie wymaganych oświadczeń lub dokumentów po
upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy
PZP 1. Oświadczenie, że zaoferowany asortyment został dopuszczony i
wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) oraz posiada aktualne
deklaracje zgodności i certyfikaty jednostki notyfikowanej wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do siwz 2. Deklaracja zgodności– dokument wystawiany przez
producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela (dotyczy wszystkich
klas wyrobów medycznych) 3. Certyfikaty zgodności – dokument wydawany przez
jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie
procedur oceny zgodności.( dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do
klas: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIA, IIb, III oraz zgodnie z dyrektywą unijną
98/79 wyroby klas A i B) 4. Opisy/karty katalogowe zaoferowanego asortymentu* dotyczy wszystkich pakietów prosimy o przypisanie dokumentów do danej pozycji w
pakiecie* 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1)
Wypełniony formularz cenowy/ formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 / 1a do SIWZ 2) Wszystkie oświadczenia i dokumenty
wymienione w rozdziale VI, VII niniejszej SIWZ; 3) 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)1. 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.
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. 3. W celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24b ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający żąda
następującego dokumentu: 1) Listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, albo informację o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej w oryginale (w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z wykonawców).
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Oświadczenia i dokumenty, jakie
mają dostarczyć Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej 1) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2— 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, 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. 5. 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 w
terminie do 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której
mowa w art. 86 ust. 5 - 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. 6. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają
przepisy Rozporządzenia Prezesa 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) 7. Złożenie wymaganych oświadczeń lub dokumentów po
upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy
PZP 1. Oświadczenie, że zaoferowany asortyment został dopuszczony i
wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) oraz posiada aktualne
deklaracje zgodności i certyfikaty jednostki notyfikowanej wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do siwz 2. Opisy/karty katalogowe/zdjęcia zaoferowanego

asortymentu* - dotyczy wszystkich pakietów prosimy o przypisanie dokumentów do
danej pozycji w pakiecie* 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i
dokumenty: 1) Wypełniony formularz cenowy/ formularz ofertowy z
wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 / 1a do SIWZ 2) Wszystkie
oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI, VII niniejszej SIWZ; 3)
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.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 21/04/2017, godzina: 09:45
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu: Data: 25/04/2017, godzina: 09:45
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: zał1
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE
DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1A Nazwa: pakiet nr 1A 1)
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się
w załączniku nr 1 do siwz – formularzu cenowym. 2) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV): 33140000-3 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje
informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub
termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria
Znaczenie cena 100 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 2A Nazwa: pakiet
nr 2A 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w załączniku nr 1 do siwz – formularzu cenowym. 2) Wspólny Słownik
Zamówień (CPV): 33140000-3 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający
podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas
trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie cena 100 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 2B
Nazwa: pakiet nr 2B 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj
i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do siwz – formularzu cenowym. 2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3 3) Wartość części zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:
Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria

oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 100 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część
nr: 2C Nazwa: pakiet nr 2C 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,
rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do siwz – formularzu cenowym. 2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3 3) Wartość części zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:
Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria
oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 100 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część
nr: 3A Nazwa: pakiet nr 3A 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,
rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do siwz – formularzu cenowym. 2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3 3) Wartość części zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:
Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria
oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 100 6) INFORMACJE DODATKOWE:

