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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 628933-N-2017

Data: 06-12-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi, Krajowy numer identyfikacyjny

63982000400000, ul. ul. Poznańska  30, 64300   Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 4427314,

4427311, e-mail spzoz18@post.pl, faks 614 422 152.

Adres strony internetowej (url): www.szpital-nowytomyśl.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 6)

W ogłoszeniu jest: a) materiały informacyjne oferowanych wyrobów (np. katalogi, ulotki, materiały informacyjne bądź

instrukcję obsługi, certyfikaty, materiały producenta (lub dystrybutora) bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane

parametry techniczne oferowanych wyrobów) w języku polskim/przetłumaczonych na język polski/, zawierające opis

potwierdzające spełnienie parametrów określonych przez Zamawiającego w Załącznikach nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i/lub 2F

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danego przedmiotu (w ramach Pakietów objętych ofertą Wykonawcy).

Autentyczność ww. materiałów musi zostać poświadczona przez wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca w

materiałach jednoznacznie wskazał, której pozycji wyszczególnionej w Załącznikach 2A - 2F informację dotyczą oraz

zaznaczyć w ww. dokumencie wymagane parametry oferowanych produktów. Wszystkie dokumenty winny być złożone w

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy. b) Deklaracja zgodności/Certyfikat/deklaracja CE, Wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji

Wyrobów Medycznych, Certyfikaty PN:EN ISO 9001:2008 oraz PN:EN ISO 13485:2003 (lub równoważne) – dotyczące:

wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, atest PZH

potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia, dokumenty potwierdzające

parametry oferowanych wyrobów wystawione przez niezależne jednostki badawcze – zgodnie z wymogami dla danego

Pakietu (dokumenty wymienione w Zał. 2A - 2F do SIWZ) .

W ogłoszeniu powinno być: a) materiały informacyjne oferowanych wyrobów (np. katalogi, ulotki, materiały

informacyjne bądź instrukcję obsługi, certyfikaty, materiały producenta (lub dystrybutora) bądź inne dokumenty

potwierdzające wymagane parametry techniczne oferowanych wyrobów) w języku polskim/przetłumaczonych na język

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/8d789da9-e97b-4ed5-bba3-330...

1 z 3 2017-12-13, 16:29



polski/, zawierające opis potwierdzające spełnienie parametrów określonych przez Zamawiającego w Załącznikach nr

2A, 2B, 2C, 2D, 2E i/lub 2F Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danego przedmiotu (w ramach Pakietów

objętych ofertą Wykonawcy). Autentyczność ww. materiałów musi zostać poświadczona przez wykonawcę.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca w materiałach jednoznacznie wskazał, której pozycji wyszczególnionej w

Załącznikach 2A - 2F informację dotyczą oraz zaznaczyć w ww. dokumencie wymagane parametry oferowanych

produktów. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. b) Deklaracja zgodności/Certyfikat

/deklaracja CE, Wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Certyfikaty PN:EN ISO 9001:2008

oraz PN:EN ISO 13485:2003 (lub równoważne) – dotyczące: wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz Systemu

Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, atest PZH potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do stosowania

w jednostkach służby zdrowia, dokumenty potwierdzające parametry oferowanych wyrobów wystawione przez

niezależne jednostki badawcze lub producenta – zgodnie z wymogami dla danego Pakietu (dokumenty wymienione w

Zał. 2A - 2F do SIWZ) .

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-12-15, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-12-19, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 Meble wraz z wyposażeniem

W ogłoszeniu jest: Pakiet obejmuje dostawę mebli (na Blok operacyjny i Oddz. Ortopedii i traumatologii Narządu

Ruchu). Szczegółowy opis części (Pakiet) zawarty jest w Załączniku 2A do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu

Zamówienia, w którym podano ilości oraz parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz w

załączniku 1A - Formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym dla Pakietu nr 1. Wszystkie oferowane meble i

wyposażenie – nowe, wyprodukowane w roku, w którym będą dostarczane lub w roku poprzedzającym, nieuszkodzone,

niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości,

estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z

przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli

muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa,

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie

norm bezpieczeństwa. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem

oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń i użytkowników.

W ogłoszeniu powinno być: Pakiet obejmuje dostawę mebli (na Blok operacyjny i Oddz. Ortopedii i traumatologii

Narządu Ruchu). Szczegółowy opis części (Pakietu) zawarty jest w Załączniku 2A do SIWZ – Szczegółowy Opis

Przedmiotu Zamówienia, w którym podano ilości oraz parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz

w załączniku 1A - Formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym dla Pakietu nr 1 (zmodyfikowanym). Wszystkie

oferowane meble i wyposażenie – nowe, wyprodukowane w roku, w którym będą dostarczane lub w roku

poprzedzającym, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z
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zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu

gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte

materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane

przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez

przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i

zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń i

użytkowników.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5 Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej

W ogłoszeniu jest: Pakiet obejmuje: Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej - 6 szt Szczegółowy opis części

(Pakiet) zawarty jest w Załączniku 2E do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w którym podano

ilości oraz parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz w załączniku 1A - Formularzu

asortymentowo-ilościowo-cenowym dla Pakietu nr 5.

W ogłoszeniu powinno być: Pakiet obejmuje: Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej - 6 szt Szczegółowy

opis części (Pakiet) zawarty jest w Załączniku 2E do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

(zmodyfikowanym), w którym podano ilości oraz parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz w

załączniku 1A - Formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym dla Pakietu nr 5.
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