
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 163811-2015 z dnia 2015-11-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Tomyśl

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa medycznego sprzętu do badań diagnostycznych laboratoryjnych

wraz z próżniowym system zamkniętego pobierania krwi (wraz z elementami uzupełniającymi) oraz mikrobiologicznych

(z podziałem na 2...

Termin składania ofert: 2015-11-20

Numer ogłoszenia: 168459 - 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 163811 - 2015 data 10.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi, ul. Poznańska 30, 64-300

Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4427314, 4427311, fax. 061 4422152.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa medycznego sprzętu do badań

diagnostycznych laboratoryjnych wraz z próżniowym system zamkniętego pobierania krwi (wraz z elementami

uzupełniającymi) oraz mikrobiologicznych (z podziałem na 2 pakiety) w okresie od podpisania umowy do

30.11.2017. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w załączniku 1A do niniejszej SIWZ -

Formularzy asortymentowo-cenowym Parametry opisane w załączniku 1A do SIWZ jako wymagane

parametry techniczno-użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie

oferty. W koszt wykonania dostawy wliczona będzie cena netto przedmiotu zamówienia, koszty transportu

krajowego i zagranicznego, koszty ubezpieczenia towaru w kraju i zagranicą, opłaty celne i graniczne, koszty

dostawy, podatek VAT oraz wszelkie inne koszty niewymienione, a konieczne do wykonania zamówienia.

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać minimum: - min. 12 miesięczny termin ważności od dnia

dostawy do siedziby Zamawiającego. Wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia muszą być

oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i

producenta. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być zgodny z wymogami Polskich Norm Jakościowych

i posiadać wszystkie (aktualne) dokumenty (tj. wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i deklaracje

zgodności CE i/lub certyfikaty CE i świadectwa dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia

20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679)) potwierdzające dopuszczenie

oferowanego sprzętu do obrotu i stosowania na terytorium RP. Szczegółowe wymagania Zamawiającego

odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do
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SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie: prawo zmiany (zmniejszenie lub zwiększenie) zamawianych ilości

poszczególnych pozycji asortymentu oferowanego w ramach wartości umowy w zależności od indywidualnych

potrzeb SPZOZ, przy zachowaniu niezmienionych cen poszczególnych produktów zamówienia. Ilekroć

Zamawiający użył w treści SIWZ nazw własnych dopuszcza produkty równoważne. Oryginalne nazewnictwo

lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Wskazanie przez

Zamawiającego w SIWZ marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem

zamówienia i służy ustaleniu standardu. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, jakości

wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

Zaoferowany sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji lub

posiadać lepsze parametry. Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne winien na żądanie

Zamawiającego wykazać, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa medycznego sprzętu do

badań diagnostycznych laboratoryjnych wraz z próżniowym system zamkniętego pobierania krwi (wraz z

elementami uzupełniającymi) oraz mikrobiologicznych (z podziałem na 3 pakiety) w okresie od podpisania

umowy do 30.11.2017. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w załączniku 1A do niniejszej

SIWZ - Formularzy asortymentowo-cenowym Parametry opisane w załączniku 1A do SIWZ jako wymagane

parametry techniczno-użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie

oferty. W koszt wykonania dostawy wliczona będzie cena netto przedmiotu zamówienia, koszty transportu

krajowego i zagranicznego, koszty ubezpieczenia towaru w kraju i zagranicą, opłaty celne i graniczne, koszty

dostawy, podatek VAT oraz wszelkie inne koszty niewymienione, a konieczne do wykonania zamówienia.

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać minimum: - min. 6 miesięczny termin ważności od dnia

dostawy do siedziby Zamawiającego. Wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia muszą być

oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i

producenta. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być zgodny z wymogami Polskich Norm Jakościowych

i posiadać wszystkie (aktualne) dokumenty (tj. wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i deklaracje

zgodności CE i/lub certyfikaty CE i świadectwa dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia

20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679)) potwierdzające dopuszczenie

oferowanego sprzętu do obrotu i stosowania na terytorium RP. Szczegółowe wymagania Zamawiającego

odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do

SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie: prawo zmiany (zmniejszenie lub zwiększenie) zamawianych ilości

poszczególnych pozycji asortymentu oferowanego w ramach wartości umowy w zależności od indywidualnych

potrzeb SPZOZ, przy zachowaniu niezmienionych cen poszczególnych produktów zamówienia. Ilekroć

Zamawiający użył w treści SIWZ nazw własnych dopuszcza produkty równoważne. Oryginalne nazewnictwo

lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Wskazanie przez

Zamawiającego w SIWZ marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem

zamówienia i służy ustaleniu standardu. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, jakości

wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

Zaoferowany sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji lub

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

2 z 4 2015-11-18 10:23



posiadać lepsze parametry. Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne winien na żądanie

Zamawiającego wykazać, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.2).

W ogłoszeniu jest: Warunek dla Pakietu (części) nr 1: Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego

warunku, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminy składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego zamówienia obejmującego swoim

zakresem dostawę laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku o wartości minimum 80.000,00 zł brutto.

Dla Pakietu (części) nr 2: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek

powyższy zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. Ocena zostanie dokonana

wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie analizy wymaganych dokumentów..

W ogłoszeniu powinno być: Warunek dla Pakietu (części) nr 1: Zamawiający uzna spełnienie

przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminy

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego

zamówienia obejmującego swoim zakresem dostawę laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku o

wartości minimum 20.000,00 zł brutto. Dla Pakietu (części) nr 2: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego

warunku w tym zakresie. Warunek powyższy zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do

SIWZ. Warunek dla Pakietu (części) nr 3: Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli

Wykonawca wykaże należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminy składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego zamówienia obejmującego swoim

zakresem dostawę laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku o wartości minimum 60.000,00 zł brutto.

Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie analizy wymaganych dokumentów..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 20.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, budynek I piętro, pokój numer 3-

Sekretariat..

W ogłoszeniu powinno być: 23.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, budynek I piętro, pokój

numer 3- Sekretariat..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał.I.

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1. Sprzęt do badań laboratoryjnych oraz próżniowy

system zamkniętego pobierania krwi wraz z elementami uzupełniającymi. 1) Krótki opis ze wskazaniem

wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet zawiera 32 pozycje asortymentowe. Szczegółowy opis oraz ilości

określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
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38.43.70.00-7, 33.19.25.00-7, 33.79.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 98 2. Termin

płatności - 2.

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1. Sprzęt do badań laboratoryjnych. 1) Krótki

opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet zawiera 20 pozycji asortymentowych.

Szczegółowy opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ. 2) Wspólny

Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7, 33.19.25.00-7, 33.79.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin

wykonania: Zakończenie: 30.11.2017. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem

zamówienia: 1. Cena - 98 2. Termin płatności - 2.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał.I.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3. Próżniowy system zamkniętego

pobierania krwi wraz z elementami uzupełniającymi. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu

zamówienia: Pakiet zawiera 12 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis oraz ilości określone w

Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.43.70.00-7,

33.19.25.00-7, 33.79.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2017. 4) Kryteria

oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 98 2. Termin płatności -

2.
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