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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze Sp. z o.o.
5242758370
ul.Mehoffera 72/74
Warszawa
03-131
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Markocka
Tel.:  +22 8110688-270/271
E-mail: przetargi@scol.warszawa.pl 
Faks:  +22 8111864
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.scol.warszawa.pl/przetargi

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

II.1.1) Nazwa:
„Zakup i dostawa artykułów do żywienia pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i
niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”.
Numer referencyjny: ZP/39/2019

II.1.2) Główny kod CPV
15800000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów niezbędnych do przygotowywania posiłków dla
pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej znajdującego się przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2.1-2.9 do SIWZ.

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

20/09/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002pfgp

mailto:przetargi@scol.warszawa.pl
https://www.scol.warszawa.pl/przetargi
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-121656
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 170-415011
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/08/2019

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Kwota wadium
Powinno być:
Kwota wadium w złotych
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
c.d
2. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest zgodnie
z
art. 24 ust 11 ustawy do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie
internetowej informacji dotyczącej nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazać
zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej
wykonawcy wraz ze złożeniem oświadczenia, powinni przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca składa w oryginale – załącznik nr 4 do SIWZ
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowania, tj.
takie
dokumenty jak:
3.1 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego:
3.2 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; - Zamawiający samodzielnie pobierze z ogólnodostępnego rejestru.
3.3 oświadczenie 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 albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w
sprawie spłat tych należności;

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415011-2019:TEXT:PL:HTML
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3.4 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania
się o zamówienia publiczne;
3.5 oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
dokumentów, o
których mowa w pkt. 3.1-3.2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o
których
mowa w art. 26 ust. 2c Pzp.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
5.1 w pkt 3.1 powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
5.2 w pkt 3.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
5.2..1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 i 3.2. i 5.2.1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
`c.d
5.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 i 3.2. i 5.2.1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
5.4 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1, 3.2, 5.2.1 zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby alb
Powinno być:
2. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest
zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego
na stronie internetowej informacji dotyczącej nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazać
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawcy wraz ze złożeniem
oświadczenia, powinni przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowania, tj. takie dokumenty jak:
3.1 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego:
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3.2 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; - Zamawiający samodzielnie pobierze
z ogólnodostępnego rejestru.
3.3 oświadczenie 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 albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
3.4 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1-3.2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych
dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
5.1 w pkt 3.1 powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
5.2 w pkt 3.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
5.2.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 i 3.2. i 5.2.1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
5.4 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1, 3.2, 5.2.1
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 5.3 stosuje się.
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
Zostały określone w załączniku nr 9 do SIWZ - projekt umowy.
Powinno być:
Zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ - projekt umowy.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz dodatkowo na podstawie art. 24
ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
a) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp,
może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
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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.
b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu
wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
c) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o
udzielenie
zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
d) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych
przepisów:
- Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej
- Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają być dostarczone wraz z ofertą.
1.1 formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;
1.2 formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2.1-2.9 do SIWZ;
1.3 oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
(JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww.
oświadczenie składa każdy z nich. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może
korzystać z
narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i
utworzenie dokumentu elektronicznego.
1.4 zobowiązanie podmiotów trzecich na których zasoby powołuje się wykonawca załącznik nr 5 do SIWZ -
jeżeli
dotyczy wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ;
1.5 dokument potwierdzający wniesienie wadium;
1.6 dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione
do
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reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego;
pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz dodatkowo na podstawie art. 24
ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
a) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5
Pzp, 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.
b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
c) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o
udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia
konkurencji.
d) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej
- Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają być dostarczone wraz z ofertą.
1.1 formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;
1.2 formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2.1-2.9 do SIWZ;
1.3 oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument
elektroniczny może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.
1.4 zobowiązanie podmiotów trzecich na których zasoby powołuje się wykonawca załącznik nr 5 do SIWZ
- jeżeli dotyczy wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ;
1.5 dokument potwierdzający wniesienie wadium;
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1.6 dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione
do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego;

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


