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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
nr postępowania DZP.26.78/2018
ul. Konarskiego 13
Otwock
05-400
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Skoczek
Tel.: +48 227794031-217
E-mail: dzp@spskgruca.pl
Faks: +48 227794031-477
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spskgruca.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu
utrzymanie w pełnej sprawności techniczno eksploatacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na wyposa
Numer referencyjny: DZP.26.78 /2018

II.1.2)

Główny kod CPV
50420000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wykonania jednorazowych przeglądów technicznych i
związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno – eksploatacyjnej
sprzętu medycznego.
2. Zamówienie zostało podzielone na 87 pakietów
DOKŁADNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZ. III SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Logowanie jako klient TED eSender: spskgruca
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-108655
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 141-323140
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/07/2018
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: VI.4.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sekcja VI Informacje uzupełniające: VI.3) Informacje
dodatkowe:
Zamiast:
Modyfikacja dotyczy tylko warunków udziału w postępowaniu oraz formalności, jakie powinny zostać dopełnione
przed zawarciem umowy
Dot. III.1.3 Wymogi dotyczą pakietów z grupy B
b) zdolności technicznej lub zawodowej
Dla uznania, że wykonawca spełnia powyższy warunek zamawiający żąda by wykazał, że dysponuje co
najmniej jedną osobą posiadającą łącznie:
uprawnienia w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń o napięciu 1 kV na stanowisku
eksploatacji (świadectwo kwalifikacyjne Grupy 1)
kwalifikacje zawodowe w postaci odbytego szkolenia na typ sprzętu zawarty w tytule pakietu, na który składana
jest oferta w zakresie serwisu tj. napraw i konserwacji i przeglądów, potwierdzone aktualnym certyfikatem
lub zaświadczeniem doświadczenie zawodowe w zakresie serwisowania sprzętu, na który zostanie złożona
oferta polegające na wykonaniu przeglądów lub napraw min. 2 urządzeń tożsamych pod względem rodzaju z
pakietem, na który
wykonawca składa ofertę
W sytuacji, gdy wykonawca złoży ofertę na więcej niż jeden pakiet, zobowiązany jest wykazać, że osoba
wskazana w wykazie osób, posiada kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w zakresie napraw i serwisu
każdego z urządzeń, na które zostanie złożona oferta.
Zamawiający, może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.3. Wykonawca może w
celu spełnienia warunków, o których mowa w rozdz. V.1.2) lit. b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
4. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. V.4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie
w przypadku, kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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) Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane wykonawcy przez inne podmioty, pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22, art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6
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Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie, przed zawarciem
umowy, do okazania następujących dokumentów:
a) autoryzacji – dotyczy wykonawców, którzy zadeklarują w formularzu ofertowym posiadanie
autoryzacji,zgodnie z kryterium oceny ofert.
b) certyfikatu ISO - dotyczy wykonawców, którzy zadeklarują w formularzu ofertowym posiadanie ważnego
certyfikatu, zgodnie z kryterium oceny ofert.
c) dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wymienionych w wykazie osób
Powinno być:
Wymogi dotyczą pakietów z grupy B
b)zdolności technicznej lub zawodowej
Dla uznania, że wykonawca spełnia powyższy warunek zamawiający żąda by wykazał, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym
okresie wykonał z należytą starannością minimum dwa odrębne zamówienia obejmujące swym zakresem
naprawy i przegląd sprzętu medycznego, niezależnie od rodzaju serwisowanego sprzętu.
Dla uznania, że wykonawca spełnia powyższy warunek zamawiający żąda by wykazał, że dysponuje co
najmniej jedną osobą posiadającą łącznie:
uprawnienia w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń o napięciu 1 kV na stanowisku
eksploatacji (świadectwo kwalifikacyjne Grupy 1)
kwalifikacje zawodowe w postaci odbytego szkolenia na typ sprzętu zawarty w tytule pakietu, na który składana
jest oferta w zakresie serwisu tj. napraw i konserwacji i przeglądów , potwierdzone aktualnym certyfikatem lub
zaświadczeniem
doświadczenie zawodowe w zakresie serwisowania sprzętu, na który zostanie złożona oferta polegające na
wykonaniu przeglądów lub napraw min. 2 urządzeń tożsamych pod względem rodzaju z pakietem, na który
wykonawca składa ofertę
W sytuacji, gdy wykonawca złoży ofertę na więcej niż jeden pakiet, zobowiązany jest wykazać, że osoba
wskazana w wykazie osób, posiada kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w zakresie napraw i serwisu
każdego z urządzeń, na które zostanie złożona oferta.
Zamawiający, może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w
rozdz. V.1.2b) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:
b)w zakresie zdolności technicznej odnoszącej się do wiedzy i doświadczenia, każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielnie zamówienia wykaże, że posiada wymagane zdolności w pełnym zakresie.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania wiedzy i doświadczenia, przez podmioty ubiegające się wspólnie o
udzielnie zamówienia w celu spełnienia powyższego warunku.
4.Wykonawca może w celu spełnienia warunków, o których mowa w rozdz. V.1.2) lit. b niniejszej SIWZ
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków.
5.Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. V.4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie
w przypadku, kiedy:
3)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
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przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
4)Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane wykonawcy przez inne podmioty, pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22, art. 24 ust. 5 pkt 1,5,6
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie, przed zawarciem
umowy, do okazania następujących dokumentów:
a)dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób wymienionych w wykazie osób
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

