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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 1
Dąbrowa Tarnowska
33-200
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Kozioł, Krystyna Piątek
Tel.:  +48 146443245
E-mail: dzp@zozdt.pl 
Faks:  +48 146443245
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zozdt.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup wraz z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych w raz z dzierżawą instrumentarium oraz osprzęt
do ERCP
Numer referencyjny: 7/18/ZP

II.1.2) Główny kod CPV
33183100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium oraz osprzęt do
ERCP
Zamówienie obejmuje 53 części (pakiety) wg opisu zawartego w SIWZ (dopuszcza się składanie ofert
częściowych na poszczególne części zamówienia).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/03/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: SEKCJAZAM
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-049145
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/03/2018

mailto:dzp@zozdt.pl
http://www.zozdt.pl
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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: IV.1.3
Zamiast:
.
Powinno być:
Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Numer sekcji: IV.1.6
Zamiast:
.
Powinno być:
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Podstawy wykluczenia:
1) Zam wykluczy z postępowania Wyk w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 U. PZP;
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zam wykluczy także Wyk w przypadku, o którym mowa w art. 24
ust. 5 U. PZP.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wyk, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu; b)spełniają warunki
udziału w postępowaniu.
- Wyk mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- Wyk wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
- Przepisy dotyczące wyk stosuje się odpowiednio do Wyk wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- Jeżeli oferta Wyk wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zam będzie żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wyk.
Wyk może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji fin lub ekonomicznej innych podm, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
Wyk, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podm, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podm, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podm do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Zam ocenia, czy udostępniane wyk przez inne podmioty zdolności tech lub zawodowe lub ich sytuacja finan
lub ekonom, pozwalają na wyk przez Wyk spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podm podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 U. PZP.
Wyk, który polega na sytuacji fin lub ekonom innych podm, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał
się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
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Jeżeli zdolności tech lub zawodowe lub sytuacja ekonom lub finan, podm, o którym mowa w pkt 1.2 SIWZ,
nie potwierdzają spełnienia przez Wyk warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podm
podstawy wykluczenia, Zam żąda, aby Wyk w terminie określonym przez zamawiającego:
a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowied części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności tech lub
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.1 3). SIWZ.
W celu oceny, czy Wyk polegając na zdoln lub sytuacji innych podm na zasadach określonych w art. 22a U.
PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wyk z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zam może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a. zakres dostępnych wyk zasobów innego podm;
b. sposób wykorzystania zasobów innego podm, przez Wyk, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c. zakres i okres udziału innego podm przy wyk zamówienia publicznego;
d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wyk polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
Zam żąda od wyk, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podm na zasadach określonych w art. 22a
U. PZP, przeds w odniesieniu do tych podm dokumentów wymienionych w pkt III SIWZ.
Zam żąda od wyk przeds dokumentów wymienionych w SIWZ, dotyczących podwyk, któremu zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wyk
polega na zasadach określonych w art. 22a U. PZP.


