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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291998-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Aparatura rentgenowska
2020/S 120-291998

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 098-233459)

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych
Krajowy numer identyfikacyjny: PL8882232566
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 6 A
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Paździerski
E-mail: zamowienia_publiczne@spzps.com 
Tel.:  +48 544165397
Faks:  +48 544165323
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.spzps.wloclawek.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki 
obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej
Numer referencyjny: SPZPS/PN/RTG/05/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33111000 Aparatura rentgenowska

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów RTG wraz z akcesoriami i 
oprogramowaniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ – 
zestawienie parametrów technicznych.
Wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ – zestawienie parametrów technicznych wykonawca załączy 
do oferty na potrzeby oceny ofert w dodatkowym kryterium oceny ofert – parametry techniczne oraz na 
potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych.
Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, rok produkcji 2020, bez śladów użytkowania i uszkodzenia, 
pełnowartościowy (nie powystawowy, nie rekondycjonowany).
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2019 r.,poz. 1843), zwanej dalej „ustawą” w trybie przetargu nieograniczonego.

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

19/06/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 098-233459

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa; Wykaz i krótki opis 
kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na min. 500.000,00 zł
6.2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w 
wyznaczonym,nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
6.2.1. Składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu:
1) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego -
potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdziale I. pkt 5.2 ppkt 2) SIWZ;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 
dokumentów,o których mowa w pkt 6.2.1. ppkt 1) SIWZ, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę 
innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy, które w wystarczający sposób potwierdzą 
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spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej.
Wymagania dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 23 
czerwca 2020 r. do godz. 10:00 w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy i 00/100 złotych).
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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 r. poz. 299 z późn. zm.).
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 (art. 36 ust. 1 pkt 5a ustawy):
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U.z 2019 r. poz. 243, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 
ze zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,o 
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania.
Powinno być:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na min. 500 000,00 PLN.
6.2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w 
wyznaczonym,nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
6.2.1. Składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu:
1) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego -
potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w rozdziale I pkt 5.2 ppkt 2 SIWZ.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 
dokumentów,o których mowa w pkt 6.2.1 ppkt 1 SIWZ, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę 
innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2 c ustawy, które w wystarczający sposób potwierdzą 
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej.
Wymagania dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 7 lipca 
2020 r. do godz. 10.00 w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy i 00/100 złotych).
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 (art. 36 ust. 1 pkt 5 a ustawy):
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U.z 2019 r. poz. 243, ze zm.), lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,o 
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którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 21/08/2020
Powinno być:
Data: 04/09/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 10:45
Powinno być:
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 10:45

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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