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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70073-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Inowrocław: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
2021/S 028-070073

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 251-631216)

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

Oficjalna nazwa: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
Adres pocztowy: ul. Poznańska 97
Miejscowość: Inowrocław
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 88-100
Państwo: Polska
E-mail: zam.pub@szpitalino.pl 
Tel.:  +48 523545587
Faks:  +48 523574667
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.pszozino.lo.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.pszozino.lo.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi zapewniające utrzymanie w ruchu wyrobów medycznych stanowiących wyposażenie Szpitala 
Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu
Numer referencyjny: D-39/2020

II.1.2) Główny kod CPV
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

10/02/2021 S28
https://ted.europa.eu/TED

1 / 4

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:631216-2020:TEXT:PL:HTML
mailto:zam.pub@szpitalino.pl
www.bip.pszozino.lo.pl
www.bip.pszozino.lo.pl


Dz.U./S S28
10/02/2021
70073-2021-PL

2 / 4

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji 
oprogramowań, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobów 
medycznych, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z:
— wymogami obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 186),
— wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno-ruchową (sprzęt, aparatura), załączonymi do wyrobu 
przez producenta instrukcjami, warunkami technicznymi, obowiązującymi normami oraz z zachowaniem 
przepisów BHP i ppoż; jak również z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego, wynikającymi z 
obowiązującego systemu zarządzania jakością.
Oprócz przedmiotu umowy opisanego w pkt 1 w jego zakres wchodzi sporządzanie wystawianie na zlecenie 
Zamawiającego orzeczeń o stanie technicznym wyrobów medycznych.

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

05/02/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 251-631216

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów:
a. Wykaz min.2 usług przedmiotu postępowania a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych (w tym minimum jedna usługa o wartości min. 100.000 zł netto dla pakietów nr. 20,24,26 oraz 
jedna usługa o wartości min. 50.000 zł netto dla pakietów od 1do19,21,22,23,25,27do44), w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
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potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
(…)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i ust. 5;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
• w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie usługi przedmiotu postępowania (w tym minimum jedna 
usługa o wartości min. 100.000 zł netto dla pakietów nr. 20,24,26 oraz jedna usługa o wartości min. 50.000 zł 
netto dla pakietów od 1do19,21,22,23,25,27do44)
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów:
a. Wykaz min.2 usług przedmiotu postępowania a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych (w tym minimum jedna usługa o wartości min. 100 000 PLN netto dla pakietów nr. 20, 24, 26 
oraz jedna usługa o wartości min. 50 000 PLN netto dla pakietów 1, 2, 3, 4 od 6 do 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27 do 
44, dla pakietu 5 jedna usługa o wartości min. 25 000 PLN netto, dla pakietu 18 jedna usługa o wartości min. 10 
000 PLN netto), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
(…)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
• w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie usługi przedmiotu postępowania (w tym minimum jedna 
usługa o wartości min. 100 000 PLN netto dla pakietów nr 20, 24, 26 oraz jedna usługa o wartości min. 50 000 
PLN netto dla pakietów 1, 2, 3, 4 od 6 do 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27 do 44, dla pakietu 5 jedna usługa o wartości 
min. 25 000 PLN netto, dla pakietu 18 jedna usługa o wartości min. 10 000 PLN netto.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/02/2021
Czas lokalny: 10:00
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Powinno być:
Data: 16/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/02/2021
Czas lokalny: 10:05
Powinno być:
Data: 16/02/2021
Czas lokalny: 10:05

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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