
Ogłoszenie nr 500071798-N-2017 z dnia 07-12-2017 r.

Lębork:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 621856-N-2017

Data: 2017-11-24

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny

770901505, ul. ul. Węgrzynowicza  13, 84-300  Lębork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.

598635249, e-mail zampub@szpital-lebork.com.pl, faks 598635249.

Adres strony internetowej (url): www.szpital.lebork.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.2)

W ogłoszeniu jest: 1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których

mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć: Wypełnione

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ. 2. W

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru

na Załączniku nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w

zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Podwykonawcy. a) Zgodnie z art. 36b ustawy

Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
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wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm

podwykonawców. b) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia

Wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,

zaangażowanych w te dostawy a także zawiadamiał i przekazywał informacje na temat

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację

zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: 1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia,

o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć:

Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru Załącznika nr 2 do

SIWZ. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór

oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o

zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ składa

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W

celu potwierdzenia że oferowane usługi spełniają wymagania określone w SIWZ, Wykonawca,

na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 1) Dla zadań od 1 do 87

Wykonawca winien przedstawić: uprawnienie SEP E i D – kontrolno-pomiarowe- wersja

papierowa. 2) Dla zadań od 56 do 81a Wykonawca będący autoryzowanym serwisantem

wytwórcy winien przedstawić dokument potwierdzający, iż jest autoryzowanym serwisantem

wytwórcy – wersja papierowa (wg Załącznika nr 7 do SIWZ), 3) Dla zadań od 56 do 81a

Wykonawca niebędący autoryzowanym serwisantem wytwórcy, o którym mowa w pkt. 25

ppkt. 2 poniżej, winien przedstawić następujące dokumenty: a) instrukcje serwisowe

wytwórcy- w wersji cyfrowej na CD szt. 2, b) procedury i wykonywane czynności określone

przez wytwórcę - w wersji cyfrowej na CD szt. 2, c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i

doświadczenie zawodowe osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu

zamówienia, wydanych przez wytwórcę imiennie na wskazane osoby oraz na określony typ i

model urządzenia medycznego objętego umową – w wersji papierowej, d) umowa licencyjna
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uprawniająca do dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego w

zakresie umożliwiającym realizacje przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to danego

modelu urządzenia - w wersji cyfrowej na CD szt. 2, e) umowa licencyjna uprawniająca do

dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i

zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia - w wersji cyfrowej na CD szt. 2, f)

dokumenty opisane w lit. a) - w wersji papierowej, g) umowy o pracę osób wskazanych do

realizacji przedmiotu umowy- w wersji elektronicznej CD szt. 2, h) wzór protokołu z

realizacji przedmiotu zamówienia zgodny z instrukcjami, procedurami i czynnościami

określonymi przez wytwórcę - w wersji papierowej i cyfrowej na CD. i) w zakresie zadania

od 56 do 81a - oświadczenie, że jest podmiotem spełniającym łącznie warunki zamieszczone

w Rozdziale I, ust. 25, pkt. 2) niniejszej SIWZ (wg Załącznika nr 8 do SIWZ). Wszystkie

opisane powyżej dokumenty winny być złożone w formie kopii potwierdzonych za

zgodność z oryginałem przez, Wykonawcę a w przypadku gdy nie są one stosowane –

wymagane jest pisemne oświadczenie Wykonawcy co do tej okoliczności. 5.

Podwykonawcy: a) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez

Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (wg wzoru

Załącznika nr 5 do SIWZ oraz Załącznika nr 6 do SIWZ). b) Zamawiający żąda, aby przed

przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te dostawy a także

zawiadamiał i przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
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