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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221362-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Zagórze: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2018/S 097-221362
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 085-191159)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
PL
Wiązowna
Zagórze k/W-wy
05-462
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Karczmarczyk-Tryc
Tel.: +48 224682453
E-mail: projekt.zag@centrumzagorze.pl
Faks: +48 227733323
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrumzagorze.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup systemu do analizy chodu w odciążeniu, niezbędnego do prowadzenia zaawansowanej diagnostyki oraz
modernizacja laboratorium chodu, związana z implementacją w/w systemu.
Numer referencyjny: 2/UE-1/PN/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
31000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do analizy chodu w odciążeniu, niezbędnego do prowadzenia
zaawansowanej diagnostyki oraz modernizacja laboratorium chodu, związana z implementacją w/w systemu na
potrzeby projektu pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów
rehabilitacji w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii
Sp. z o.o. w Zagórzu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
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Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dofinansowanie w ramach IX osi priorytetowej „Wspieranie włączenia
społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania
9. 2 .2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie Nr
RPMA.09.02.02-14-9357/17-00 zawartej w dniu 5.12.2017 r.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 085-191159

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
1. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca obowiązany jest złożyć na dzień składania ofert:
a) wypełniony i podpisany Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – (wg wzoru stanowiącego załącznik nr
1do SIWZ) - zgodnie z zamieszczoną instrukcją wypełniania dokumentu punkt 12.20 SIWZ.
b) wypełniony i podpisany formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ),
c) wypełniony i podpisany formularz cenowy – oraz parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ).
d) w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym
rejestrze lub ewidencji do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub w przypadku składania oferty
wspólnej, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie lub
przezMocodawcę,
e) dowód wniesienia wadium wg zasad określonych w pkt 16 SIWZ. Wadium w wysokości: 17 146,00 PLN.
2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp - zgodnie z
zapisami punktu 13.5 SIWZ:
a) opisów w postaci kart katalogowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta lub innych
dokumentów tak np. wyciągi z instrukcji, foldery, broszury wraz z opisami technicznymi w języku polskim dla
zaoferowanego systemu do analizy chodu (dokumenty dotyczącego całego systemu, a nie poszczególne
elementów składowych wchodzących w skład systemu);
b) Certyfikat wyrobu medycznego zgodny z dyrektywą MDD – 93/42/EEC lub inny równoważny dokument
jak np. zaświadczenie wystawiony przez podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego
Obszaru Gospodarczego dla zaoferowanego systemu do analizy chodu.
5.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (brak
podstaw do wykluczenia) - zgodnie z zapisami punktu 13.2 SIWZ:
a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego;
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c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
d) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
e) 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;
f) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).
6.Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: zgodnie z
zapisami punktu 13.2 SIWZ.
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane -- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
7. Inne dokumenty składane w postępowaniu:
a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej–
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Powinno być:
1. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca obowiązany jest złożyć na dzień składania ofert:
a) wypełniony i podpisany Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ) - zgodnie z zamieszczoną instrukcją wypełniania dokumentu punkt 12.20 SIWZ.
b) wypełniony i podpisany formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ),
c) wypełniony i podpisany formularz cenowy – oraz parametry techniczne oferowanego przedmiotu
zamówienia(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ).
d) w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym
rejestrze lub ewidencji do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub w przypadku składania oferty
wspólnej, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie lub przez
mocodawcę,
e) dowód wniesienia wadium wg zasad określonych w pkt 16 SIWZ. Wadium w wysokości: 19 000,00 PLN.
f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - składa pisemne zob. w/g zał. 7 do
SIWZ.
2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp - zgodnie z
zapisami punktu 13.5 SIWZ:
a) opisów w postaci kart katalogowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta lub innych
dokumentów tak np. wyciągi z instrukcji, foldery, broszury wraz z opisami technicznymi w języku polskim dla
zaoferowanego systemu do analizy chodu (dokumenty dotyczącego całego systemu, a nie poszczególne
elementów składowych wchodzących w skład systemu);
b) Certyfikat wyrobu medycznego zgodny z dyrektywą MDD – 93/42/EEC lub inny równoważny dokument
jak np. zaświadczenie wystawiony przez podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego
Obszaru Gospodarczego dla zaoferowanego systemu do analizy chodu.
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5.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (brak
podstaw do wykluczenia) - zgodnie z zapisami punktu 13.2 SIWZ:
a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
d) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
e) 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;
f) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).
6.Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: zgodnie
z zapisami punktu 13.2 SIWZ. a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane -- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
7. Inne dokumenty składane w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej– sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 10/06/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 11/06/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/06/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/06/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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