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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47981-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt i artykuły biurowe
2019/S 022-047981

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 002-001644)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gdański Uniwersytet Medyczny
pl
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A
Gdańsk
80-210
Polska
Osoba do kontaktów: Dagmara Żukowska
Tel.:  +48 583491223
E-mail: dagmara.zukowska@gumed.edu.pl 
Faks:  +48 583491224
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gumed.edu.pl

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

II.1.1) Nazwa:
ZP/126/2018 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru, tonerów oraz tuszy
Numer referencyjny: ZP/126/2018

II.1.2) Główny kod CPV
30190000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru, tonerów oraz tuszy dla ok.
200 jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozmieszczonych na terenie Trójmiasta.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1644-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:dagmara.zukowska@gumed.edu.pl
www.gumed.edu.pl


Dz.U./S S22
31/01/2019
47981-2019-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 2 / 4

31/01/2019 S22
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 4

2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj, ilość asortymentu będącego przedmiotem
zamówienia oraz urządzenia jakimi dysponuje zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego
przez producenta urządzeń zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium. w wysokości 20 000
PLN

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

29/01/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 002-001644

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust.
5 pkt 1) Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Przed udzieleniem zamówienia, zamawiający
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
W zakresie braku podstaw wykluczenia
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 2) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy; 3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne; 4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Szczegółowe informacje o dokumentach
zawiera rozdz. V SIWZ.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w
opisie przedmiotu zamówienia
1) dokumenty dotyczące produktów równoważnych wymienione w rozdz. II pkt. 10.1-10.5 niniejszej SIWZ;
2) specyfikacja techniczna oferowanego papieru ksero zgodnie z rozdz. II pkt. 12 niniejszej SIWZ;
Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://
platformazakupowa.pl/pn/gumed. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
b) wypełniony formularz rzeczowo-cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ;
c) oświadczenia JEDZ, o których mowa w rozdziale V ust. 1-3 niniejszej SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ;
d) na potwierdzenie, iż oferowany asortymentu jest równoważny do opisanego przez Zamawiającego, należy
dołączyć dokumenty zgodnie z rozdz. II pkt. 10.1-10.5 niniejszej SIWZ;
e) specyfikacja techniczna oferowanego papieru ksero zgodnie z rozdz. II pkt. 12 niniejszej SIWZ;
f) jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu trzeciego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
g) oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;
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h) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt. 4) SIWZ opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym;
i) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być przedstawiony w formie przewidzianej w rozdz. VI ust. 1
pkt. 4) SIWZ dla pełnomocnictwa.
Oferta wraz z załącznikami, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument (JEDZ),
sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów
na formularzu JEDZ, który musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak
podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego w przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez wykonawców. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust.
5 pkt 1) Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Przed udzieleniem zamówienia, zamawiający
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
W zakresie braku podstaw wykluczenia
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 2) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13,14 i 21 ustawy, 3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne 4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Szczegółowe informacje o dokumentach
zawiera rozdz. V SIWZ.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w
opisie przedmiotu zamówienia
1) dokumenty dotyczące produktów równoważnych wymienione w rozdz. II pkt. 10.1-10.5 niniejszej SIWZ;
2) specyfikacja techniczna oferowanego papieru ksero zgodnie z rozdz. II pkt. 12 niniejszej SIWZ;
Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://
platformazakupowa.pl/pn/gumed.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
b) wypełniony formularz rzeczowo-cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ,
c) oświadczenia JEDZ, o których mowa w rozdziale V ust. 1-3 niniejszej SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ;
f) jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu trzeciego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
g) oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna
h) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt. 4) SIWZ opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
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i) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być przedstawiony w formie przewidzianej w rozdz. VI ust. 1
pkt. 4) SIWZ dla pełnomocnictwa.
Oferta wraz z załącznikami, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument
(JEDZ),sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów na formularzu JEDZ, który
musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
każdego z nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Analogiczny
wymóg dotyczy JEDZ składanego w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców.
Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 08/02/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 15/02/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 08/02/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 15/02/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 08/04/2019
Powinno być:
Data: 15/04/2019
Czas lokalny: 23:59

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


