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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343629-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Otwock: Protezy ortopedyczne
2017/S 167-343629
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 144-296622)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
Otwock
05-400
Polska
Osoba do kontaktów: Olimpia Jobda
Tel.: +48 227794031-217
E-mail: dzp@spskgruca.pl
Faks: +48 227794031-477
Kod NUTS: PL7
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spskgruca.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa implantów ortopedycznych, substytutów kości oraz ram przestrzennych do wieloosiowej korekcji
deformacji kończyn.
Numer referencyjny: DZP/81/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
33183200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych, substytutów kości oraz ram
przestrzennych do wieloosiowej korekcji deformacji kończyn
2.Zamówienie zostało podzielone na 7 pakietów
zamawiając informuje, że ilości podane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ oraz pkt III SIWZ
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Prawidłowe brzmienie pkt II.1.2 to
33183100 – implanty ortopedyczne
33183200 – protezy ortopedyczne
33697110 – cementy do rekonstrukcji kości
33 18 33 00 9 – urządzenia do osteosyntezy
Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego został zawarty w pkt VII SIWZ i należą do nich
Oświadczenie, że zaoferowany asortyment został dopuszczony i wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
Karty katalogowe producenta
Prezentacja produktu-na żądanie zamawiającego.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 144-296622

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)Nie podlegają wykluczeniu:
a)na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22
b)na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,5,6
(W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi
wykazać brak podstaw do wykluczenia)
2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)Nie podlegają wykluczeniu:
a)na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22
b)na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,5,6
(W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi
wykazać brak podstaw do wykluczenia)
2)Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)Nie podlegają wykluczeniu:
a)na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22
b)na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,5,6
(W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi
wykazać brak podstaw do wykluczenia)
2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2
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1. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu
złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać
również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
A. Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1) i
2) i musi być aktualne na dzień składania ofert.
B. Oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.
Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnienie tych oraz wykazać brak podstaw do wykluczenia każdego z wykonawców.
C. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
złożył oświadczenie, o którym mowa w rodz. VI.1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podwykonawców.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/09/2017
Czas lokalny: 9:45
Powinno być:
Data: 15/09/2017
Czas lokalny: 9:45
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/09/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/09/2017
Czas lokalny: 10:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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