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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:19424-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Wyroby do angiografii
2020/S 010-019424
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 004-004203)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 006472651
Adres pocztowy: Wołoska 137
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-507
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@cskmswia.pl
Tel.: +48 225081821
Faks: +48 225081803
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.cskmswia.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów angiologicznych i kardiologii inwazyjnej wraz z dzierżawą
Numer referencyjny: CSKDZP-2375/11/12/02/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
33111710

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów angiologicznych i kardiologii inwazyjnej wraz z dzierżawą.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 004-004203
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:
Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:
Foldery;
Wzór oferty elektronicznej;
Jednolity europejski dokument zamówienia.
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć:
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
Certyfikat CE_2;
Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp;
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego;
Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument;
Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
Oświadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne;
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.
Informacje dodatkowe:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zgodnie z SIWZ.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzieleniu zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24
ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7
ustawy Pzp – zgodnie z SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Powinno być:
Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:
— dokumenty na potwierdzenie wymagań Zamawiającego w zakresie parametrów ocenianych;
— wzór oferty elektronicznej;
— jednolity europejski dokument zamówienia.
— zestawienie parametrów granicznych/ocenianych do zadania nr (od 1 do 27 w zależności od wyboru
Wykonawcy) – Załącznik składany i wypełniony tylko w zakresie parametrów ocenianych.
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć:
— oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
— certyfikat CE_2;
— foldery;
— zestawienie parametrów granicznych/ocenianych do zadania nr (od 1 do 27 w zależności od wyboru
Wykonawcy) – załącznik składany i wypełniony tylko w zakresie parametrów granicznych;
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— dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp;
— informacja z Krajowego Rejestru Karnego;
— informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument;
— oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
— oświadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne;
— zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.
Informacje dodatkowe:
— informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zgodnie z SIWZ.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzieleniu zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24
ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7
ustawy Pzp – zgodnie z SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

15/01/2020
S10
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/3

