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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400424-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Soczewki śródoczne
2017/S 195-400424

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 183-374536)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
000288900
al. Powstańców Wielkopolskich 72
Szczecin
70-111
Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Sybal
Tel.:  +48 914661088
E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl 
Faks:  +48 914661113
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spsk2-szczecin.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych.
Numer referencyjny: ZP/220/58/17

II.1.2) Główny kod CPV
33731110

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych,
których szczegółowy opis oraz wymagane ilości zawierają: Rozdział II SIWZ oraz formularz cen jednostkowych,
stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty.
2. Zamawiający wymaga aby oferowane soczewki wewnątrzgałkowych oraz materiały wiskoelastyczne
stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017.211
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t.j. z dnia 3.2.2017) i były wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Zamawiający wymaga, by dostarczane soczewki wewnątrzgałkowe oraz materiały wiskoelastyczne
posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty ich dostarczenia do siedziby
Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia
złożenia zapotrzebowania faksem lub e-mailem.

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

06/10/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 183-374536

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
1.W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający żąda złożenia Wykazu dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech 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, według wzoru, stanowiącego załącznik
nr 3 do formularza oferty oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
2. Dowodami, o którym mowa w pkt.1 są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy 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
3. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże spełnianie warunku posiadania sytuacji finansowej oraz zdolności
technicznej w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty po średnim kursie w stosunku
do PLN opublikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ogłoszenia
postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu
roboczym po tej dacie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.3.W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej
jednej głównej dostawy, której przedmiotem była dostawa asortymentu wskazanego w opisie przedmiotu
zamówienia, tzn.
— dla zadań 1- 6 dostawa soczewek wewnątrzgałkowych;
— dla zadania nr 7- dostawa środków wiskolelastycznych.
na wartość:
Numer Zadania/ Wartość brutto
1- 700 PLN;
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2- 90 000 PLN;
3- 30 000 PLN;
4- 500 PLN;
5- 40 000 PLN;
6- 35 000 PLN;
7- 90 000 PLN.
1.3.1. W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczona dostawa główna obejmująca zakres rzeczowy
szerszy aniżeli wymagany przez Zamawiającego Wykonawcy zobowiązany jest wyszczególnić wartość,
przedmiot i datę wykonania tej części dostawy, która odpowiada rodzajowi i wartości określonej przez
Zamawiającego.
1.3.2. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku zadaniach ta sama dostawa może
posłużyć mu do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w więcej niż jednym zadaniu, jednakże
pod warunkiem, że jej wartość nie będzie mniejsza niż suma wartości określonych w tych zadaniach w ppkt 1.3.
np. Wykonawca składa oferty częściowe na zadania 1 i 2 wówczas może wykazać wykonanie jednej dostawy
głównej o wartości nie mniejszej niż 90 700 PLN brutto – dotyczy tylko soczewek.
1.3.3. W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji warunek dotyczący wartości zamówienia
powinien być spełniony przed upływem terminu składania oferty.
Powinno być:
1.W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający żąda złożenia Wykazu dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech 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, według wzoru, stanowiącego załącznik
nr 3 do formularza oferty oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
2. Dowodami, o którym mowa w pkt.1 są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy 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
3. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże spełnianie warunku posiadania sytuacji finansowej oraz zdolności
technicznej w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty po średnim kursie w stosunku
do PLN opublikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ogłoszenia
postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu
roboczym po tej dacie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.3.W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej
jednej głównej dostawy, której przedmiotem była dostawa asortymentu wskazanego w opisie przedmiotu
zamówienia, tzn.
— dla zadań 1- 6 dostawa soczewek wewnątrzgałkowych;
— dla zadania nr 7- dostawa środków wiskolelastycznych, z zastrzeżeniem ppkt. 1.3.4.
na wartość:
Numer Zadania/ Wartość brutto
1- 500 PLN;
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2- 30 000 PLN;
3- 15 000 PLN;
4- 200 PLN;
5- 15 000 PLN;
6- 15 000 PLN;
7- 90 000 PLN.
1.3.1. W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczona dostawa główna obejmująca zakres rzeczowy
szerszy aniżeli wymagany przez Zamawiającego Wykonawcy zobowiązany jest wyszczególnić wartość,
przedmiot i datę wykonania tej części dostawy, która odpowiada rodzajowi i wartości określonej przez
Zamawiającego.
1.3.2. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku zadaniach ta sama dostawa może
posłużyć mu do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w więcej niż jednym zadaniu, jednakże
pod warunkiem, że jej wartość nie będzie mniejsza niż suma wartości określonych w tych zadaniach w ppkt 1.3.
np. Wykonawca składa oferty częściowe na zadania 1 i 2 wówczas może wykazać wykonanie jednej dostawy
głównej o wartości nie mniejszej niż 30 500 PLN brutto – dotyczy tylko dostawy soczewek.
1.3.3. W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji warunek dotyczący wartości zamówienia
powinien być spełniony przed upływem terminu składania oferty.
1.3.4. W zakresie zadania nr 7 Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania przez Wykonawcę jednej
dostawy środków wiskoelastycznych o wartości nie mniejszej niż 90 000 PLN lub dwóch dostaw środków
wiskoelastycznych, o łącznej wartości nie mniejszej niż 90 000 PLN.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Zamiast:
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 50 PLN.
Powinno być:
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 20 PLN.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Zamiast:
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 5 000 PLN.
Powinno być:
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 3 000 PLN.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 3
Zamiast:
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 2 000 PLN.
Powinno być:
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1 000 PLN.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 4
Zamiast:
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 40 PLN.
Powinno być:
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 20 PLN.
Numer sekcji: II.2.14
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Część nr: 5
Zamiast:
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1 500 PLN.
Powinno być:
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1 300 PLN.
Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1 500 PLN.
Powinno być:
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1 100 PLN.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W związku z modyfikacją SIWZ Zamawiający dokonał modyfikacji Ogłoszenia o zamówieniu.


