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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232904-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Urządzenia medyczne
2022/S 086-232904

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 068-179357)

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

Oficjalna nazwa: Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Krajowy numer identyfikacyjny: 9720911674
Adres pocztowy: Al. Solidarności 36
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-696
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Nowakowski
E-mail: zp@posum.pl 
Tel.:  +48 616477701
Faks:  +48 616477702
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.posum.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w 
Poznaniu
Numer referencyjny: ZPnr2/2022

II.1.2) Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego na rzecz Poznańskiego Ośrodka 
Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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28/04/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 068-179357

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:
Zamawiający przewiduje także wykluczenie z postępowania Wykonawcę, który spełnia przesłankę z art. 109 
ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.
Oprócz dokumentów wskazanych w części III niniejszego ogłoszenia
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:
1. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu – instrukcja wypełniania dokumentu zamieszona jest na stronie 
Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/prawo-zamowien-
publicznychregulacje/prawokrajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia;
2. oświadczenia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
4. odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
5. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
— sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
6. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 
r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności 
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do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
7. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których 
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy PZP (załącznik nr 8 do SWZ).
8. formularza ofertowego – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
9. dokument potwierdzający wniesienie wadium
10. przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez 
Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania:
a) dokumenty, dopuszczające wprowadzenie do obrotu i używania przedmiotu zamówienia przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj: certyfikaty zgodności z odpowiednimi 
dyrektywami UE lub równorzędne,
b) dokumenty materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu (katalogi, ulotki, prospekty) potwierdzające 
spełnienie parametrów technicznych wymaganych i oferowanych zgodnie z opisem w formularzu ofertowym,
11. pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
Powinno być:
Zamawiający przewiduje także wykluczenie z postępowania Wykonawcę, który spełnia przesłankę z art. 109 
ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących obronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).
Oprócz dokumentów wskazanych w części III niniejszego ogłoszenia
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:
1. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu – instrukcja wypełniania dokumentu zamieszona jest na stronie 
Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/prawo-zamowien-
publicznychregulacje/prawokrajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia;
2. oświadczenia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
4. odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
5. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
— sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
6. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 
r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności 

03/05/2022 S86
https://ted.europa.eu/TED

3 / 4

https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/prawo-zamowien-publicznychregulacje/prawokrajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/prawo-zamowien-publicznychregulacje/prawokrajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia


Dz.U./S S86
03/05/2022
232904-2022-PL

4 / 4

do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
7. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których 
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy PZP (załącznik nr 8 do SWZ).
8. formularza ofertowego – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
9. dokument potwierdzający wniesienie wadium
10. przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez 
Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania:
a) dokumenty, dopuszczające wprowadzenie do obrotu i używania przedmiotu zamówienia przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj: certyfikaty zgodności z odpowiednimi 
dyrektywami UE lub równorzędne,
b) dokumenty materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu (katalogi, ulotki, prospekty) potwierdzające 
spełnienie parametrów technicznych wymaganych i oferowanych zgodnie z opisem w formularzu ofertowym,
11. pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/05/2022
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: 06/08/2022
Powinno być:
Data: 07/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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