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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Warszawski Uniwersytet Medyczny Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 61

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-091 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Dział Zamówień Publicznych, pok. 312, ul. Żwirki i
Wigury 61, 02-091 Warszawa

Tel.: +48 225720373

Osoba do kontaktów:  Elżbieta Jakoniuk

E-mail:  aez@wum.edu.pl Faks:  +48 225720331

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.wum.edu.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w
podziale na pakiety

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety:
Pakiet 1 – regały archiwizacyjne,
Pakiet 2 – szafy ubraniowe typu BHP,
Pakiet 3 – szafki skrytkowe – wrzutnikowe,
Pakiet 4 – kontenery wraz z wyposażeniem do sterylizacji narzędzi, ich transportu ich przechowywania oraz
wózków do transportu narzędzi w systemie zamkniętym,
Pakiet 5 - meble medyczne ze stali nierdzewnej,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie
poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 5” został określony w Formularzach
wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.5 do SIWZ.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) uzgodnienie terminu dostawy z przedstawicielem Biura Pełnomocnika Rektora ds. Budowy Szpitala
Pediatrycznego WUM, ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa;
2) dostawa oraz w zakresie Pakietów 1-3 i 5 również rozpakowanie, montaż w sposób zapewniający stabilną
konstrukcję i ustawienie regałów/szaf/mebli w Szpitalu Pediatrycznym WUM, ul. Żwirki i Wigury 63 A,
Warszawa, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
3) w odniesieniu do regałów jezdnych sprawdzenie poprawności działania;
4) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zgodnie z § 3 ust. 5 wzoru
umowy, Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym
przedmiocie umowy;
5) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, potwierdzone zostanie Protokołem/Protokołami
odbioru, sporządzonym/i wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy. W zakresie dostaw objętych
Pakietem 1 - 3 i 5, w odbiorze uczestniczyć będzie przedstawiciel Działu Technicznego Utrzymania Obiektów
WUM, w zakresie dostaw objętych Pakietem 4, w odbiorze uczestniczyć będzie przedstawiciel Działu Aparatury
i Urządzeń Technicznych WUM lub/ i osoby upoważnione do odbioru w zakresie merytorycznym przedmiotu
dostawy

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 39100000  
Dodatkowe przedmioty 39150000  
 39131100  
 33192000  
 33191100  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
AEZ/S-106/2016

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Kaliber
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-089868   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 136-245761  z dnia:  16/07/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
13/07/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Wykaz wykonanych, a w przypadku
świadczeń
okresowych lub ciągłych również
wykonywanych
głównych dostaw, 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 oraz załączeniem
dowodów, czy
zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Wykaz wykonanych, a w przypadku
świadczeń
okresowych lub ciągłych również
wykonywanych
głównych dostaw, 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 oraz załączeniem
dowodów, czy
zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
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1. Wykonawca składa:
1) Wykaz wykonanych głównych
dostaw, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych
równieżwykonywanych, dostaw w
okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okresprowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
datwykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączeniem
dowodów, czy zostaływykonane
lub są wykonywane należycie
– sporządzony wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do
SIWZ.
W celu potwierdzenia spełnienia
powyższego warunku Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia
www. wykazie głównych dostaw,
wykonanych lub wykonywanych w
okresie ostatnich trzech lat przed
upływemterminu składania ofert, w
tym:
a) w zakresie dostaw objętych
Pakietem 1 – co najmniej jednej
dostawy regałów lub szaf
archiwizacyjnych, owartości nie
mniejszej niż 150 000 PLN każda,
b) w zakresie dostaw objętych
Pakietem 2 – co najmniej jednej
dostawy obejmującej dostawę
szaf metalowych(np. typu BHP), o
wartości nie mniejszej niż 60 000
PLN każda.
c) w zakresie dostaw objętych
Pakietem 4 – nie więcej niż 5
dostaw kontenerów do sterylizacji, o
łącznejwartości dostaw nie mniejszej
niż 350 000 PLN.
d) w zakresie dostaw objętych
Pakietem 5 – nie więcej niż 2 dostaw
obejmujących dostawę mebli ze
stalinierdzewnej, o wartości nie
mniejszej niż 300.000,00 zł każda.
potwierdzonych załączonymi do
oferty dowodami, że dostawy te
zostały wykonane należycie. Wzór
Wykazudostaw stanowi Załącznik nr
4 do SIWZ.
e) w zakresie dostaw objętych
Pakietem 3 Zamawiający nie
wymaga przedstawienia wykazu
wykonanychdostaw.

1. Wykonawca składa:
1) Wykaz wykonanych głównych
dostaw, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych
równieżwykonywanych, dostaw w
okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okresprowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
datwykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączeniem
dowodów, czy zostaływykonane
lub są wykonywane należycie
– sporządzony wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do
SIWZ.
W celu potwierdzenia spełnienia
powyższego warunku Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia
www. wykazie głównych dostaw,
wykonanych lub wykonywanych w
okresie ostatnich trzech lat przed
upływemterminu składania ofert, w
tym:
a) w zakresie dostaw objętych
Pakietem 1 – co najmniej jednej
dostawy regałów lub szaf
archiwizacyjnych, owartości nie
mniejszej niż 150 000 PLN każda,
b) w zakresie dostaw objętych
Pakietem 2 – co najmniej jednej
dostawy obejmującej dostawę
szaf metalowych(np. typu BHP), o
wartości nie mniejszej niż 60 000
PLN każda.
c) w zakresie dostaw objętych
Pakietem 4 – nie więcej niż 5 dostaw
kontenerów do sterylizacji, o łącznej
wartości dostaw nie mniejszej niż
350 000 PLN.
d) w zakresie dostaw objętych
Pakietem 5 – nie więcej niż 2 dostaw
obejmujących dostawę mebli ze
stalinierdzewnej, o łącznej wartości
tych dostaw nie mniejszej niż
300.000,00 zł.
potwierdzonych załączonymi do
oferty dowodami, że dostawy te
zostały wykonane należycie. Wzór
Wykazudostaw stanowi Załącznik nr
4 do SIWZ.
e) w zakresie dostaw objętych
Pakietem 3 Zamawiający nie
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2. Dowodami, o których mowa
powyżej, są:
a) poświadczenie, z tym
że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw okresowych
lub ciągłychpoświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jestw stanie uzyskać
poświadczenia, o którym powyżej.
W przypadku gdy Zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
dostawy wskazane w wykazie,
o którymmowa w ust. 1, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o którychmowa powyżej.
3. W przypadku, gdy Wykonawca
wykazując spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy,polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
tj. polega na wiedzyi doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościachfinansowych
innych podmiotów (niezależnie od
charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków),zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do
realizacjizamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów dooddania mu
do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia,
zuwzględnieniem następujących
informacji:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania przez
Wykonawcę zasobów innego
podmiotu, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki
będzie łączył Wykonawcę z innym
podmiotem,

wymaga przedstawienia wykazu
wykonanychdostaw.
2. Dowodami, o których mowa
powyżej, są:
a) poświadczenie, z tym
że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw okresowych
lub ciągłychpoświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jestw stanie uzyskać
poświadczenia, o którym powyżej.
W przypadku gdy Zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
dostawy wskazane w wykazie,
o którymmowa w ust. 1, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o którychmowa powyżej.
3. W przypadku, gdy Wykonawca
wykazując spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy,polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
tj. polega na wiedzyi doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościachfinansowych
innych podmiotów (niezależnie od
charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków),zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do
realizacjizamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów dooddania mu
do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia,
zuwzględnieniem następujących
informacji:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania przez
Wykonawcę zasobów innego
podmiotu, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki
będzie łączył Wykonawcę z innym
podmiotem,
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d) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia
4. W przypadku złożenia przez
Wykonawcę dokumentów (w celu
oceny spełnienia warunków udziału
wpostępowaniu) zawierających
dane wyrażone w walucie innej
niż PLN, Zamawiający jako kurs
przeliczeniowywaluty przyjmie
średni kurs NBP obowiązujący w
dniu opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w DziennikuUrzędowym
Unii Europejskiej. Jeżeli dniem
publikacji ogłoszenia będzie sobota
wówczas jako kursprzeliczeniowy
waluty Zamawiający przyjmie
średni kurs NBP z pierwszego dnia
roboczego poprzedzającegodzień
ukazania się ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

d) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia
4. W przypadku złożenia przez
Wykonawcę dokumentów (w celu
oceny spełnienia warunków udziału
wpostępowaniu) zawierających
dane wyrażone w walucie innej
niż PLN, Zamawiający jako kurs
przeliczeniowywaluty przyjmie
średni kurs NBP obowiązujący w
dniu opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w DziennikuUrzędowym
Unii Europejskiej. Jeżeli dniem
publikacji ogłoszenia będzie sobota
wówczas jako kursprzeliczeniowy
waluty Zamawiający przyjmie
średni kurs NBP z pierwszego dnia
roboczego poprzedzającegodzień
ukazania się ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
23/08/2016   Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/08/2016   Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
23/08/2016   Godzina: 13:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/08/2016   Godzina: 13:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-100399
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