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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Grabiszynska 105
Miejscowość: Wroclaw
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-439
Państwo: Polska
E-mail: t.podsiadlo@dcchp.pl 
Faks:  +49 713349420
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dcchp.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa urządzeń medycznych z listy pakietów wraz z ich uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, 
transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
Numer referencyjny: BZP.3810.94.2020.JU

II.1.2) Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa urządzeń medycznych z listy pakietów wraz z ich uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, 
transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

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

29/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: dcchp_bzp
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-177099
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-635418
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2020

mailto:t.podsiadlo@dcchp.pl
www.dcchp.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:635418-2020:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolność techniczna lub zawodowa.
Wykonawca obowiązany jest wykazać wykonanie dostaw lub usług a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych 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 dostawy lub usługi 
zostały wykonane, (zał. 3 do SIWZ JEDZ część IV: Kryteria kwalifikacji C: Zdolność techniczna i zawodowa) 
oraz załączeniem dowodów (na wezwanie) określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 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 (zał. 3 do SIWZ JEDZ 
część IV: Kryteria kwalifikacji C:Zdolność techniczna i zawodowa). Zamawiający uzna warunek za spełniony, 
jeżeli Wykonawca wykaże realizację przynajmniej 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi 
zamówienia lub rodzajowo podobne urządzenia o wartości minimum:
Pakiet 2 - 20 000,00 zł
Pakiet 5 – 20 000,00 zł
Pakiet 6 – 40 000,00 zł
Pakiet 7 – 20 000,00 zł
Pakiet 8 – 10 000,00 zł
Ocena warunku według reguły spełnia – nie spełnia
Powinno być:
Wykonawca obowiązany jest wykazać wykonanie dostaw lub usług a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych 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 dostawy lub usługi 
zostały wykonane, (zał. 3 do SIWZ JEDZ część IV: Kryteria kwalifikacji C: Zdolność techniczna i zawodowa) 
oraz załączeniem dowodów (na wezwanie) określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 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 (zał. 3 do SIWZ JEDZ 
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część IV: Kryteria kwalifikacji C:Zdolność techniczna i zawodowa). Zamawiający uzna warunek za spełniony, 
jeżeli Wykonawca wykaże realizację przynajmniej 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi 
zamówienia lub rodzajowo podobne urządzenia o wartości minimum:
Pakiet 2 - 10 000,00 zł
Pakiet 5 – 20 000,00 zł
Pakiet 6 – 10 000,00 zł
Pakiet 7 – 15 000,00 zł
Pakiet 8 – 10 000,00 zł
Ocena warunku według reguły spełnia – nie spełnia
Zgodnie z udzieleniem odpowiedzi z dnia 29.01.2021 Zamawiający dopuszcza:
Zamawiający dopuszcza zamiast wykazu dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia 
przedstawienie referencji na dostawę urządzeń (sprzętu) medycznego jako potwierdzenie posiadania zdolności 
technicznej lub zawodowej.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 
do udziału
Zamiast:
Data: 12/01/2021
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 18/02/2021
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/02/2021
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Pakiet 2 – 150
Pakiet 5 – 250
Pakiet 6 – 100
Pakiet 7 – 200
Pakiet 8 – 100
2. Wadium należy wnieść (z adnotacją ,, sprawa nr BZP.3810.94.2020.JU’’) przed upływem terminu składania 
ofert. Wadium może być wniesione tylko w formie określonej art.45 ust. 6 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. 
„Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288),
Wpłat prosimy dokonywać wyłącznie przelewem na konto depozytowe Zamawiającego: SANTANDER BANK 
NR 52 1090 2398 0000 0001 4363 0038 w terminie umożliwiającym Zamawiającemu w dniu otwarcia ofert 
stwierdzenia faktu jego wniesienia. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nr konta Wykonawcy, na które 
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Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium oraz nr niniejszego postępowania. Wadium zostaje zwrócone na 
zasadach określonych art.46 ustawy.
3. Wadium wniesione w pozostałych formach tj.:
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej, z tym że 
poręczenie Kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz. U. z 2020 poz. 299).
(szczegółowy zapis dot wadium w SIWZ)
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. 
Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. 
Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław jest Pani Alberta Cięciwa tel.71 33 49 533, email: a.cieciwa@dcchp.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy BZP.3810.94.2020.JU.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288), dalej „ustawa Pzp”;
Zgodnie z przepisem art. 24 aa ustawy Pzp:
- ust. 1 - Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Tym samym Zamawiający zastrzega sobie w niniejszym 
postępowaniu przetargowym powyższe uprawnienie,
- ust.2 - Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może zbadać, 
czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

mailto:a.cieciwa@dcchp.pl

