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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi, Krajowy numer
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Adres strony internetowej (url): www.szpital-nowytomyśl.pl/przetargi

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa łóżek medycznych szpitalnych oraz

wózka transportowego wraz z uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia pracowników w zakresie

obsługi sprzętu. Szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony w Załączniku 1A do SIWZ Opis

Przedmiotu Zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji,

będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.Wymagania ogólne: -

przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania, -

posiadać wymagane przepisami prawa atesty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, - musi

być fabrycznie nowy, nieregenerowany, nieużywany, kompletny i zdatny do stosowania zgodnie z jego

przeznaczeniem bez konieczności zakupu dodatkowych elementów i akcesoriów - Oferowany przez

Wykonawcę sprzęt medyczny musi spełniać narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie

dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadać wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne

zgodnie z Ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 175 z późn. zm.).

Zamówienie stanowi niepodzielną całość i obejmuje dostawę: A. Łóżka szpitalne elektryczne – 7 szt. (w
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tym 2 szt. z wagą) B. Specjalistyczny wózek transportowy - 1 szt. Zamawiający nie dopuszcza

możliwości składania ofert częściowych: Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia.

Wykonawca nie może złożyć oferty częściowej uwzględniającej jedynie część sprzętu wymienionego zał.

1A.do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach

opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. W ramach umowy Wykonawca

zobligowany będzie:  zapewnić transport przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w taki

sposób, aby spełnić warunki narzucone w tym zakresie przez producenta,  koszty i ryzyko transportu,

wniesienia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu, transportu oraz montażu wszystkich elementów

wyposażenia oraz przeszkolenia użytkowników w zakresie obsługi i użytkowania ponosi wykonawca.

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia:  był objęty gwarancją producenta/

dostawcy, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.  okres rękojmi wynosi

min. 2 lata,  był objęty autoryzowanym serwisem producenta sprzętu, przy czym wymagany czas

reakcji na zgłoszenie awarii oraz usterek wynosi maksymalnie do 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii,

czas naprawy maksymalnie do 72 godzin od daty zgłoszenia. Pod pojęciem czasu reakcji serwisu należy

rozumieć przyjęcie reklamacji i podjęcie działań zmierzających do usunięcia usterek na miejscu w

siedzibie Zamawiającego,  W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy

czas naprawy może zostać wydłużony maksymalnie do 5 dni roboczych.  W okresie gwarancji min. po

1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i

wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). Każdy przegląd zakończony

odpowiednim wpisem do paszportu urządzenia. 5. Informacja na temat rozwiązań równoważnych W

przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił

przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego

Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych

Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej

określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na

celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych

materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych

wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są

parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność,

przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W

związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach

towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o gorszych właściwościach i funkcjonalnościach

niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji

art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez

Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów
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o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz

do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje

techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp, należy rozumieć jako

przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym takim przypadku

zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest

w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, aprobata, specyfikacja techniczne i systemy

odniesienia charakteryzująca produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę należy

przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa łóżek medycznych

szpitalnych oraz wózka transportowego wraz z uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia

pracowników w zakresie obsługi sprzętu. Szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony w

zmodyfikowanym Załączniku 1A do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. Opis ten należy odczytywać

wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi

na zapytania wykonawców. Wymagania ogólne: - przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania w

zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania, - posiadać wymagane przepisami prawa atesty i

dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, - musi być fabrycznie nowy, nieregenerowany,

nieużywany, kompletny i zdatny do stosowania zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności

zakupu dodatkowych elementów i akcesoriów - Oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny musi

spełniać narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP,

posiadać wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia 20.04.2004r.

o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 175 z późn. zm.). Zamówienie stanowi niepodzielną

całość i obejmuje dostawę: A. Łóżka szpitalne elektryczne – 7 szt. (w tym 2 szt. z wagą) B.

Specjalistyczny wózek transportowy - 1 szt. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert

częściowych: Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia. Wykonawca nie może złożyć

oferty częściowej uwzględniającej jedynie część sprzętu wymienionego zał. 1A.do SIWZ

(zmodyfikowanym). 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i

warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. W ramach umowy

Wykonawca zobligowany będzie: - zapewnić transport przedmiotu zamówienia do siedziby

Zamawiającego w taki sposób, aby spełnić warunki narzucone w tym zakresie przez producenta, -

koszty i ryzyko transportu, wniesienia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu, transportu oraz

montażu wszystkich elementów wyposażenia oraz przeszkolenia użytkowników w zakresie obsługi i

użytkowania ponosi wykonawca. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia: -

był objęty gwarancją producenta/ dostawcy, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi

36 miesięcy. - okres rękojmi wynosi min. 2 lata, - był objęty autoryzowanym serwisem producenta

sprzętu, przy czym wymagany czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz usterek wynosi maksymalnie do

48 godzin od chwili zgłoszenia awarii, czas naprawy maksymalnie do 72 godzin od daty zgłoszenia.
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Pod pojęciem czasu reakcji serwisu należy rozumieć przyjęcie reklamacji i podjęcie działań

zmierzających do usunięcia usterek na miejscu w siedzibie Zamawiającego, - W przypadku

konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas naprawy może zostać wydłużony

maksymalnie do 5 dni roboczych. - W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie

technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta

(ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). Każdy przegląd zakończony odpowiednim wpisem do

paszportu urządzenia. 5. Informacja na temat rozwiązań równoważnych W przypadku, gdyby w

opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia

poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli

mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub

produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie

przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu

wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych

materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych

wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są

parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność,

przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość

itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych

znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o gorszych właściwościach i

funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne

stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki

określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w

ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do

kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w

opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu

zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art.

30 ust., 1-3 ustawy Pzp, należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4

ustawy Pzp dopuszcza w każdym takim przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych

opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach

do SIWZ norma, aprobata, specyfikacja techniczne i systemy odniesienia charakteryzująca produkty

lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto

sformułowania „lub równoważna”.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.
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Punkt: 7)

W ogłoszeniu jest: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru

stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ zawierający w szczególności: łączną cenę brutto, termin

gwarancji, akceptację warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o

akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą

część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; b) wypełniony i podpisany

Formularz cenowy w załączniku nr 1A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia c) dokument

określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli

wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, d) Wykonawcy mogą wspólnie

ubiegać się o udzielenie zamówienia (na zasadach określonych w art. 23 Ustawy Pzp). W

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy

dołączyć oryginał pełnomocnictwa wszystkich stron, które powinno dokładnie określać zakres

umocowania. e) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt. 23 Ustawy (wg wzoru: Załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia,

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. f) oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1, tj. że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega

wykluczeniu z postępowania (wg wzoru: Zał. nr 2 do SIWZ)

W ogłoszeniu powinno być: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru

stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ zawierający w szczególności: łączną cenę brutto, termin

gwarancji, akceptację warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o

akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą

część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; b) wypełniony i podpisany

Formularz cenowy w załączniku nr 1A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (zmodyfikowany)

c) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji

wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, d)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (na zasadach określonych w art.

23 Ustawy Pzp). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy

dołączyć oryginał pełnomocnictwa wszystkich stron, które powinno dokładnie określać zakres

umocowania. e) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
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przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.

24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy (wg wzoru: Załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. f) oświadczenie

wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1, tj. że na dzień składania ofert wykonawca nie

podlega wykluczeniu z postępowania (wg wzoru: Zał. nr 2 do SIWZ)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-04-04, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-04-10, godzina: 10:00,
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