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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315146-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
2018/S 138-315146

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 134-304915)

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

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A
Białystok
15-276
Polska
Osoba do kontaktów: Martyna Maciejewska, Dział Zamówień Publicznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w
Białymstoku, ul. M.Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok
Tel.:  +48 858318388
E-mail: zamowienia@poczta-usk.pl 
Faks:  +48 858318691
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://usk.onestepcloud.pl/
Adres profilu nabywcy: www.usk.bialystok.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa urządzeń do sterylizacji
Numer referencyjny: 64/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33191000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do sterylizacji oraz myjek parowych na potrzeby centralnej
sterylizatorni USK

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304915-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@poczta-usk.pl
http://usk.onestepcloud.pl/
www.usk.bialystok.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 134-304915

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Powinno być:
I. 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 6 985,00 PLN (2 Pakietów łącznie), szczegóły
— Rozdz. X SIWZ i sekcja II ogłoszenia o zamówieniu. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie
składania ofert.
II. Dokładny termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty składania ofert.
III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-23, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Dodatkowo zamawiający przewiduje
wykluczenie wykonawcy na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ust. Pzp. Wykonawca musi złożyć w terminie składania
ofert aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w formie dokumentu JEDZ, który należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym; szczegóły – Rozdział VI i XI SIWZ. Zamawiający na podstawie
art.26 ust.1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust.6 ust
Pzp.
1. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ust Pzp:
1) Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ust.
2) Odpis z KRS lub CEIDG, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1
ustawy Pzp.
3) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z treścią Załącznika nr 6a do SIWZ.
4) Oświadczenia Wykonawcy zgodnie z treścią Załącznika nr 6b do SIWZ.
2. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ust Pzp:
1. Opisy techniczne, katalogi oferowanego sprzętu medycznego potwierdzające spełnianie warunków/
parametrów granicznych określonych w Załączniku nr 1; jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej
funkcji lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów (np. instrukcja
użytkowania, oświadczenie producenta), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu
funkcji lub wartości danego parametru.
2. Próbki – dla pozycji i w ilościach określonych w Załączniku nr 1 Formularz cenowy.
Uwaga. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających
spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w Załączniku nr 1. Dokumenty te zostaną
udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.
3. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 Pzp.
4. Wraz z oferta wykonawcy winni złożyć ponadto:
— wypełniony i podpisany formularz cenowy,
— wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
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— dowód wniesienia wadium,
— oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania
ewentualnych wyjaśnień jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w
rozdziale IX ust. 1 SIWZ, p w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia –
Pełnomocnictwo określające umocowania pełnomocnika do reprezentacji.
IV. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art. 24aa.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


