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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428694-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Realizacja usług kontrolnych
2017/S 207-428694

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 187-383008)

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

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
Kraków
30-347
Polska
Osoba do kontaktów: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Tel.:  +48 124232088
E-mail: przetargi@cmj.org.pl 
Faks:  +48 124232088
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cmj.org.pl
Adres profilu nabywcy: www.cmj.org.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatorów
akredytacyjnych POZ.
Numer referencyjny: POZ-271-12/17

II.1.2) Główny kod CPV
79313000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych
przez wizytatorów akredytacyjnych POZ w ramach projektu Wsparcie podmiotów podstawowej opieki
zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki Zamówienie składa się z 2 części:
Część 1 – przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego przez wizytatora akredytacyjnego POZ; Część 2 –
przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego przez wiodącego wizytatora akredytacyjnego POZ i sporządzenie
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raportu z przeglądu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będący przedmiotem umów wykonawczych, w
podziale na części określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

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

25/10/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 187-383008

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. W zakresie części 1 postępowania oferta powinna być
zabezpieczona wadium w wysokości 500 PLN. Oferta w zakresie części 2 postępowania powinna być
zabezpieczona
wadium w wysokości 500 PLN. warunki wykluczenia Wykonawców: z postępowania wyklucza się wykonawcę,
wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 Pzp. Z
postępowania wyklucza się ponadto wykonawcę: Art. 24 ust. 5 pkt 3) Pzp: jeżeli wykonawca lub osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach
określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z: Zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania
zamawiającego,członkami komisji przetargowej,osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art.
17 ust. 2 Pzp – chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób, niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 Pzp lub na podstawie okoliczności wskazanych w pkt 5.2.2. SIWZ (o ile dotyczy),
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
na zasadach określonych w art. 24 ust. 8 i 9 Pzp. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: Dokumenty,
z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia
oferty ) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEDIG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez
pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby. Wypełniony i podpisany
formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz wypełniony i podpisany wykaz osób – stanowiący
załącznik nr 3 do SIWZ, Uwaga: z uwagi na charakter tych dokumentów, jako elementów
oświadczenia woli, które mają wpływ na przyznaną w poszczególnych kryteriach liczbę punktów, dokumenty
te nie podlegają uzupełnieniu. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym:
brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ spełnianie warunków udziału
w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa
w pkt 6.1.3. SIWZ wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) – informacje dot. sposoby
wypełniania JEDZ znajdują się pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejskidokument-
zamowienia,W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2.dowód
potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.
Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego,
sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia.
Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie JEDZ dotyczące tych podmiotów W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców
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wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Powinno być:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. W zakresie części 1 postępowania oferta powinna być
zabezpieczona wadium w wysokości 500 PLN. Oferta w zakresie części 2 postępowania powinna być
zabezpieczona wadium w wysokości 500 PLN. warunki wykluczenia Wykonawców: z postępowania wyklucza
się wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust.
1 Pzp. Z postępowania wyklucza się ponadto wykonawcę: Art. 24 ust. 5 pkt 3) Pzp: jeżeli wykonawca lub
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w
relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z: Zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania
zamawiającego, członkami komisji przetargowej ,osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art.17
ust. 2 Pzp – chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób, niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 Pzp lub na podstawie okoliczności wskazanych w pkt 5.2.2. SIWZ (o ile dotyczy),
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
na zasadach określonych w art. 24 ust. 8 i 9 Pzp. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: Dokumenty,
z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia
oferty ) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEDIG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez
pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby. Wypełniony i podpisany
formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 2.1 i/lub 2.2 do SIWZ
(w zależności od części na którą Wykonawca składa ofertę) oraz wypełnione i podpisane wykazy stanowiące
załączniki nr 3, 4 i 5 do SIWZ. Uwaga: z uwagi na charakter tych dokumentów, jako elementów oświadczenia
woli, które mają wpływ na przyznaną w poszczególnych kryteriach liczbę punktów, dokumenty te nie podlegają
uzupełnieniu. Uwaga II: nie załączenie wskazanych wykazów spowoduje nieprzyznanie punktów w ramach
danego kryterium pozacenowego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie ma obowiązku składania
poszczególnych wykazów, jeżeli wizytator nie posiada określonego doświadczenia. Aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym: brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w
zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w
zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3. SIWZ wykonawca składa w
formie jednolitego dokumentu (JEDZ) – informacje dot. sposoby wypełniania JEDZ znajdują się pod linkiem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejskidokument- zamówienia, W przypadku korzystania
z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2.dowód potwierdzający, że Wykonawca
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres
dostępnych wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału
podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest złożyć
oświadczenie w formie JEDZ dotyczące tych podmiotów W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 07/11/2017
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Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 10/11/2017
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 07/11/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 10/11/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 05/01/2018
Powinno być:
Data: 08/01/2018

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


