
DZPZ/333/12 UEPN/2017                                                                      Olsztyn, dnia 27-06-2017  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 18 

10 – 561 Olsztyn 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  nr 5 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zestawy do 

automatycznej i ciągłej dializy otrzewnowej (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii 

Europejskiej, Ogłoszenie  nr 2017/S  0941-179714   z dnia  12-05-2017). 

 

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie na podstawie art. 38 ust. 4 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.   

Zmianie ulega treść rozdziałów nr 3, 5, 8, 11, 18 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

Załącznika  nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Formularz ofertowy Wykonawcy, 

Załącznika nr 2 – Formularz cenowy  oraz Załącznika nr 3 – Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że stosownym zmianom uległo Ogłoszenie o zamówieniu. 

 

Po dokonanej modyfikacji treść rozdziałów 3, 5, 8, 11, 18 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia otrzymuje brzmienie: 

 

„ III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do automatycznej i ciągłej dializy otrzewnowej 
Liczba części : 2  
Zamawiający podzielił przedmiotowe  zamówienie na 2 części. Wykonawca może złożyć  ofertę na 

zestaw nr 1 lub zestaw nr 2 w pozycji nr 1 oraz zestaw nr 1 lub zestaw nr 2 w pozycji nr 2 w części nr 

1 oraz na część  nr 2. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale XVIII SIWZ. 

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień  - kod CPV:  
85141211-1. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

 



1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz  

spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez 

zamawiającego i dotyczą: 

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca, spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada 

aktualną koncesję /zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu celnego lub 

składu konsygnacyjnego lub zezwolenie na wytwarzanie produktów stanowiących przedmiot 

zamówienia. 

 

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w 

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiada środki 

własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż suma wartości określonych dla 

poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę: 

Numer 
 części 

Minimalna wymagana  
wartość środków  

własnych / zdolności kredytowej 

1 870 800,00 zł 

2 435 400,00 zł 

 

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 

dostawy, które odpowiadają rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, o wartości nie 

mniejszej niż suma wartości określonych dla poszczególnych części, na które Wykonawca składa 

ofertę: 

Numer  
części 

Minimalna wymagana  
wartość dostawy brutto 

1 870 800,00 zł 

2 435 400,00 zł 

 

1.3.1. W przypadku, gdy ww. zakres dostaw, będzie stanowił część dostawy o szerszym 

zakresie, wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo, dostawy niezbędne 

do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. 

 



1.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

1.4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

1.4.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

13–22 ustawy. 

1.4.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

1.4.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt. 1.4.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: 

1.4.4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

1.4.4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 

których mowa w ust. 1.2 i 1.3. 

 

1.5. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia wskazanych  

w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia dalej zwanym jednolitym dokumentem, 

szczególnie w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy. Zaniechanie tego obowiązku 

będzie stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy.  

 

1.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

 

1.7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się  

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu.  

 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium: 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 78 370,00 PLN  
(słownie:   siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt  złotych 00/100 gr), w tym dla 

poszczególnych czesci: 



Nr części Wysokość wadium dla danej części 

1 52 250,00 zł 

2 26 120,00 zł 

 

3. Wykonawca wnosi wadium:  

- w pieniądzu, poleceniem przelewu na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Olsztyn 47 
1130 1189 0025 0011 4920 0006 
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,  

- w gwarancjach ubezpieczeniowych 

- w gwarancjach bankowych 

- w 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. Nr 109, 

poz. 1158, z p. zm.) sposób przekazania: przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za 

termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na 

rachunku zamawiającego.  

4.  Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał   

dokumentu został złożony w sposób, który nie spowoduje ingerencji w integralność oferty  

w przypadku jego zwrotu Wykonawcy, natomiast kopia powinna zostać trwale załączona do oferty. 
 

 

XI. Miejsce oraz termin składania ofert: 
 

1. Ofertę należy przesłać/ złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie na 
adres zamawiającego: 

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul. Żołnierska 16 B pok. 2/ 9 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
10 – 561 Olsztyn 
 

2. Koperta/ opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego 
na adres:  

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul. Żołnierska 16 B pok. 2/ 9 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
10 – 561 Olsztyn 
 

do dnia  13-07-2017 do godz. 10. 30 

 

Oznakowane oferty:   DZPZ/333/12 UEPN/2017 – Zestawy  do automatycznej i ciągłej dializy 
otrzewnowej. 

 
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę 

po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

3. Miejsce otwarcia ofert: 
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul. Żołnierska 16 B pok. 2/ 9 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
10 – 561 Olsztyn 



 

dnia  13-07-2017 o godz. 11. 00 
 
 
4.  Sesja otwarcia ofert 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o 

wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne 

i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.  

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.wss.olsztyn.pl informacje 

dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach.  
 

XVIII. Opis części zamówienia: 

ILOŚĆ CZĘŚCI - 2 

Zamawiający podzielił przedmiotowe  zamówienie na 2 części. Wykonawca może złożyć  ofertę na 

zestaw nr 1 lub zestaw nr 2 w pozycji nr 1 oraz zestaw nr 1 lub zestaw nr 2 w pozycji nr 2 w części nr 

1 oraz na część  nr 2. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych na poszczególne pozycje w 

częściach. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.” 

 
 

 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1: Obowiązujący formularz ofertowy Wykonawcy ,  stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

Załącznik nr 2: Obowiązujący formularz cenowy ,  stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 

Załącznik nr 3: Obowiązujący Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  ,  stanowiący załącznik nr 

3 do SIWZ. 

 

 

 
 
 
 

………………………………………………………. 

                                                                                              (  Podpis osoby uprawnionej ) 

 


