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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212311-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne
2020/S 089-212311
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 072-170919)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 2
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-503
Państwo: Polska
E-mail: zp@dzieciecyszpital.pl
Tel.: +48 126198668
Faks: +48 126198668
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dzieciecyszpital.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia meblowego na blok operacyjny z podziałem na 20 pakietów w
ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum (...)
Numer referencyjny: DZP.271-6/20

II.1.2)

Główny kod CPV
33100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia meblowego na blok operacyjny z
podziałem na 20 pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego
Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego
im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2” tj. 20 pakietów szczegółowo opisanych w pkt. 3.1. SIWZ.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakres dostawy i instalacji (sposób wykonania przedmiotu
zamówienia) oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w
załączniku nr 1A do formularza ofertowego SIWZ (formularz cenowy), załączniku nr 2A-2T do SIWZ (opis
przedmiotu zamówienia oraz przedmiary dla pakietów 1–20), oraz w projekcie umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 072-170919

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.4.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Składanie odwołań
Zamiast:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie
pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana w
sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 4.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUUE
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Cd. sekcji VI.3) niniejszego ogłoszenia:
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 s. VI.3) powyżej (6.8.3.
SIWZ), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w
pkt 2.1.1 s. VI. 3) powyżej (6.8.1.1. SIWZ), składa dokument, o którym mowa w pkt. 4.1. s. VI.3) powyżej
(6.8.3.1. SIWZ) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
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miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o których mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
7. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:
7.1 - 1 000,00 zł
7.2 - 2 200,00 zł
7.3 - 5 100,00 zł
7.4 - 5 600,00 zł
7.5 - 300,00 zł
7.6 - 27,00 zł
7.7 - 45,00 zł
7.8 - 13,00 zł
7.9 - 200,00 zł
7.10 - 200,00 zł
7.11 - 1 300,00 zł
7.12 - 100,00 zł
7.13 - 6,00 zł
7.14 - 48,00 zł
7.15 - 39,00 zł
7.16 - 47,00 zł
7.17 - 100,00 zł
7.18 - 200,00 zł
7.19 - 29,00 zł
7.20 - 43,00 zł
c.d. w sekcji III.1.1) niniejszego ogłoszenia
Powinno być:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA)
w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUUE
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 s. VI.3 powyżej
(6.8.3 SIWZ), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć,złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
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wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1.1
s. VI.3 powyżej (6.8.1.1 SIWZ), składa dokument, o którym mowa w pkt 4.1 s. VI.3 powyżej (6.8.3.1 SIWZ) w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Dokument, o których mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy
przed upływem terminu składania ofert.
7. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:
7.1 – 1 000,00 PLN;
7.2 – 2 200,00 PLN;
7.3 – 5 100,00 PLN;
7.4 – 5 600,00 PLN;
7.5 – 300,00 PLN;
7.6 – 43,00 PLN;
7.7 – 27,00 PLN;
7.8 – 45,00 PLN;
7.9 – 13,00 PLN;
7.10 – 200,00 PLN;
7.11 – 200,00 PLN;
7.12 – unieważniony
7.13 – 100,00 PLN;
7.14 – 6,00 PLN;
7.15 – 47,00 PLN;
7.16 – 39,00 PLN;
7.17 – 47,00 PLN;
7.18 – 100,00 PLN;
7.19 – 200,00 PLN;
7.20 – 30,00 PLN.
c.d. w sekcji III.1.1) niniejszego ogłoszenia
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 15/05/2020
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
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Data: 13/07/2020
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

07/05/2020
S89
https://ted.europa.eu/
TED

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

5/5

