
Dz.U./S S15
22/01/2021
31986-2021-PL

1 / 5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31986-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Iława: Różne urządzenia i produkty medyczne
2021/S 015-031986

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 167-402927)

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

Oficjalna nazwa: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Adres pocztowy: ul. gen. Wł. Andersa 3
Miejscowość: Iława
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 14-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Błaszkowski
E-mail: dzp@szpital.ilawa.pl 
Tel.:  +48 896449803
Faks:  +48 896492425
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.ilawa.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_ilawa

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 18 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława 
Biegańskiego w Iławie
Numer referencyjny: 22/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z podziałem 18 części dla Powiatowego Szpitala 
im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 22/2020).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ formularz cenowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

22/01/2021 S15
https://ted.europa.eu/TED

1 / 5

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402927-2020:TEXT:PL:HTML
mailto:dzp@szpital.ilawa.pl
www.szpital.ilawa.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_ilawa


Dz.U./S S15
22/01/2021
31986-2021-PL

2 / 5

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 167-402927

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:
A. Dokumenty wymagane
1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
1.1. jednolity europejski dokument zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
1.2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które wykonawca 
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 3. 
składa powyższe oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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 albo 
– w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 6 do SIWZ;
2) oświadczenie;
3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 7 do SIWZ;
4) odpis 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 
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podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert;
5) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 
określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla części nr 11 Zestawy narzędzi chirurgicznych: 
zgodnie z SIWZ VII A.5.
3. Dowód wniesienia wadium, o ile wniesione zostało w innej formie niż pieniądz (przelew).
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Oferta obejmująca cześć przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w odpowiedniej 
wysokości:
Nr części Wadium – kwota wymagana
1. 9 900,00 PLN;
2. 2 990,00 PLN;
3. 2 300,00 PLN;
4. 4 800,00 PLN;
5. 10 220,00 PLN;
6. 380,00 PLN;
7. 230,00 PLN;
8. 2 500,00 PLN;
9. 1 550,00 PLN;
10. 1 200,00 PLN;
11. 3 700,00 PLN;
12. 155,00 PLN;
13. 720,00 PLN;
14. 85,00 PLN;
15. 780,00 PLN;
16. 120,00 PLN;
17. 80,00 PLN;
18. 710,00 PLN.
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia (na podstawie art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Dz.U. z 
2018 poz. 1986 ze zm.).
Powinno być:
A. Dokumenty wymagane
1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
1.1. jednolity europejski dokument zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
1.2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które Wykonawca 
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 3 składa 
powyższe oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie 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 
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zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 6 do SIWZ;
3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 7 do SIWZ;
4) odpis 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 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.
3. Dowód wniesienia wadium, o ile wniesione zostało w innej formie niż pieniądz (przelew).
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Oferta obejmująca cześć przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w odpowiedniej 
wysokości:
nr części; wadium – kwota wymagana:
1. 9 900,00 PLN;
2. 2 990,00 PLN;
3. 2 300,00 PLN;
4. 4 800,00 PLN;
5. 10 220,00 PLN;
6. 380,00 PLN;
7. 230,00 PLN;
8. 2 500,00 PLN;
9. 1 550,00 PLN;
10. 1 200,00 PLN;
11. 3 700,00 PLN;
12. 155,00 PLN;
13. 720,00 PLN;
14. 85,00 PLN;
15. 780,00 PLN;
16. 120,00 PLN;
17. 80,00 PLN;
18. 710,00 PLN.
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia (na podstawie art. 93 ust. 1a ust. Prawo zamówień publicznych, 
Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.).
2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie 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 
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zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 6 do SIWZ;
3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 7 do SIWZ.
4) odpis 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 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert;
5) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dla części nr 11: zestawy narzędzi chirurgicznych:
a) certyfikaty potwierdzające spełnianie norm: DIN EN 980, DIN EN 1041, DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 
14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1, DIN 58298, DIN EN ISO 13402 dla wszystkich narzędzi;
b) dokument potwierdzający upoważnienie Wykonawcy przez producenta narzędzi do dystrybucji na terenie 
Polski, a także do wykonywania wszystkich czynności serwisowych, również posiadanie własnego punktu 
serwisowego na terenie RP;
c) dokument potwierdzający, że producent narzędzi posiada własną kuźnię narzędziową, co umożliwia 
kontrolę jakości oraz profesjonalny serwis narzędzi oraz, że w zakładzie produkcyjnym znajduje się komora 
pasywacyjna, w której bezwzględnie hartowane są antykorozyjnie wszystkie narzędzia;
d) certyfikat potwierdzający zgodność procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych 
według norm ISO 9001 lub ISO 13485;
e) certyfikat stworzony według normy DIN EN 10088-1 potwierdzający skład stopu użytego do produkcji 
narzędzi i wynikające stąd przeznaczenie do stosowania w danej specjalności chirurgicznej;
f) oryginalne karty katalogowe z zaznaczonymi oferowanymi pozycjami, przetłumaczonymi na język polski, z 
których wynikać będzie spełnianie parametrów granicznych. Niezależnie od tego do oferty należy bezwzględnie 
dołączyć oryginalny (jako oryginalnie oprawiony jako nierozłączna całość lub w formie elektronicznej) kompletny 
katalog lub katalogi producenta dotyczące danej grupy narzędzi lub narzędzi do danej specjalności, w których 
znaleźć można wszystkie zaoferowane narzędzia chirurgiczne jak również kontenery.
2. Dowód wniesienia wadium, o ile wniesione zostało w innej formie niż pieniądz (przelew).
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