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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 12 lok. 515
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-051
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Koper
E-mail: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl 
Tel.:  +48 423070997
Faks:  +48 422068861
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.iml.biz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, instalacja i konfiguracja Firewall dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w lokalizacji Łódź, 
ul. Warecka 2
Numer referencyjny: 9/ZP/PN/20

II.1.2) Główny kod CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa instalacja i konfiguracja Firewall dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa 
Medycznego w lokalizacji Łódź, ul. Warecka 2, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do 
SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość 
przedmiotu zamówienia.

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

25/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nkazijan
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-176668
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-635342
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2020

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: II.1.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa instalacja i konfiguracja Firewall dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa 
Medycznego w lokalizacji Łódź, ul. Warecka 2, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do 
SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość 
przedmiotu zamówienia.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa instalacja i konfiguracja Firewall dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa 
Medycznego w lokalizacji Łódź, ul. Warecka 2, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ 
zmiana. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość 
przedmiotu zamówienia.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia określonemu w niniejszym SIWZ, w okresie 
ostatnich 3 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 określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 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. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
wykazał się wykonaniem co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia 
określonemu w niniejszym SIWZ o wartość co najmniej 400 000,00 zł brutto każde – zgodnie z Załącznikiem nr 
4 do SIWZ
Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie 
standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do 
SIWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów składa wraz z ofertą zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2. Załącznik nr 4. Wykaz dostaw wraz ze stosownymi załącznikami (referencjami)
Powinno być:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia określonemu w niniejszym SIWZ, w okresie 
ostatnich 3 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 
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dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 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. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
wykazał się wykonaniem co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia 
określonemu w niniejszym SIWZ o wartość co najmniej 400 000,00 zł brutto każde – zgodnie z Załącznikiem nr 
4 do SIWZ
Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie 
standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do 
SIWZ zmiana.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów składa wraz z ofertą zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2. Załącznik nr 4. Wykaz dostaw wraz ze stosownymi załącznikami (referencjami)
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie 
standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do 
SIWZ.
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp-
Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp 
Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
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 – dokumenty potwierdzające dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności.
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp- 
Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania 
się o zamówienia publiczne.
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 ustawy Pzp. Zamawiający pobierze ten dokument z bazy danych wskazanej przez 
Wykonawcę.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument w formie 
standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do 
SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak 
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podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia, zgodnie 
z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp.
Zgodnie z Art. 23 ust. 3 ustawy Pzp zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawca, W TERMINIE 3 DNI od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 pkt. 5 Ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 6 
do SIWZ).
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne 
oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia 
konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.
Rozdział V SIWZ zawiera szczegółowy opis WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY 
WYKLUCZENIA, WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, w tym V ust 1 i 2 - 
warunki udziału w postępowaniu i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
rozdział Va i Vb podstawy wykluczenia z art. 24 oraz dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia; Vc - dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych.
Powinno być:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie 
standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do 
SIWZ zmiana.
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp-
Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp 
Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
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 – dokumenty potwierdzające dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności.
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp- 
Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania 
się o zamówienia publiczne.
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 ustawy Pzp. Zamawiający pobierze ten dokument z bazy danych wskazanej przez 
Wykonawcę.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument w formie 
standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 
3 do SIWZ zmiana składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
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potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw 
wykluczenia, zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp.
Zgodnie z Art. 23 ust. 3 ustawy Pzp zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawca, W TERMINIE 3 DNI od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 pkt. 5 Ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 6 
do SIWZ).
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne 
oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia 
konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.
Rozdział V SIWZ zawiera szczegółowy opis WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY 
WYKLUCZENIA, WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, w tym V ust 1 i 2 - 
warunki udziału w postępowaniu i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
rozdział Va i Vb podstawy wykluczenia z art. 24 oraz dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia; Vc - dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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