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Ogłoszenie nr 540136162-N-2020 z dnia 24-07-2020 r.

Szczecin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 554686-N-2020 

Data: 17/07/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Krajowy numer

identyfikacyjny 29027400000000, ul. Arkońska  4, 71-455  Szczecin, woj. zachodniopomorskie,

państwo Polska, tel. 91 813 9076, e-mail przetargi@spwsz.szczecin.pl, faks 918 139 079. 

Adres strony internetowej (url): www.spwsz.szczecin.pl 

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: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę protez naczyniowych, protez do

hemodializy, akcesoriów zużywalnych do noża wodnego oraz oprzyrządowania do diatermii

ERBE ICC 300 dla SPWSZ w Szczecinie. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować

zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4

do SIWZ, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

oraz w wymaganych parametrach / warunkach technicznych dla zadania nr 1 do 10,

stanowiących załącznik nr 1A-1 lub/i 1A-2 lub/i 1A-3 lub/i 1A-4 lub/i 1A-5 lub/i 1A- 6 lub/i 1A-
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7 lub/i 1A-8 lub/i 1A-9 lub 1A-10 do SIWZ 

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę protez naczyniowych,

protez do hemodializy, akcesoriów zużywalnych do noża wodnego oraz oprzyrządowania do

diatermii ERBE ICC 300 dla SPWSZ w Szczecinie. 2. Wykonawca zobowiązany jest

zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym

załącznik nr 4 do SIWZ, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik

nr 1 do SIWZ oraz w wymaganych parametrach / warunkach technicznych dla zadania nr 1-4 I 9-

10, stanowiących załącznik nr 1A-1 lub/i 1A-2 lub/i 1A-3 lub/i 1A-4 lub/i 1A-9 lub 1A-10 do

SIWZ 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 6 

W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) dokumenty

potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez

Zamawiającego (strony katalogowe lub foldery, ulotki informacyjne) – w j. polskim dotyczące

oferowanych przez wykonawcę wyrobów, pozwalające na potwierdzenie ich zgodności z SIWZ

w zakresie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załącznikach nr 1 i załączniku nr 1A-

1 i/lub 1A – 2, 1 i/lub 1A – 3, 1 i/lub 1A -4 i/lub 1A-8 lub/i 1A-9 lub/i 1A-10 

W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA

W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
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wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i

dokumentów: 1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań

określonych przez Zamawiającego (strony katalogowe lub foldery, ulotki informacyjne) – w j.

polskim dotyczące oferowanych przez wykonawcę wyrobów, pozwalające na potwierdzenie ich

zgodności z SIWZ w zakresie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załącznikach nr 1

i załączniku nr 1A-1 i/lub 1A – 2, 1 i/lub 1A – 3, 1 i/lub 1A -4 lub/i 1A-9 lub/i 1A-10 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 7 

W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Każdy

wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (sporządzonej według wzoru stanowiącego

załączniki nr 2 do SIWZ): 1) oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do

SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, 2)

oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ, stanowiące wstępne

potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 3) odpowiednie

pełnomocnictwa lub dokumenty (np. odpisy z rejestru) wykazujące umocowanie osoby

podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy). 4) wypełnione Wymagane

parametry / Warunki techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A-1 i/lub 1A-2 i/lub

1A-3 i/lub 1A-4, i/lub 1A-8 lub/i 1A-9 lub/i 1A-10 do zadań, na które składana jest oferta,

UWAGA! Dokument o którym mowa w pkt. 1 ppkt 4), składany jest wraz z ofertą, stanowi część

oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt 4)

powyżej lub złożenie dokumentu niekompletnego skutkować będzie odrzuceniem ofertyna

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 1A. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

Wykonawca, bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o

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

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oryginał). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1.

Każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (sporządzonej według wzoru
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stanowiącego załączniki nr 2 do SIWZ): 1) oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym

załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega

wykluczeniu, 2) oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ,

stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 3)

odpowiednie pełnomocnictwa lub dokumenty (np. odpisy z rejestru) wykazujące umocowanie

osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy). 4) wypełnione

Wymagane parametry / Warunki techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A-1 i/lub

1A-2 i/lub 1A-3 i/lub 1A-4 lub/i 1A-9 lub/i 1A-10 do zadań, na które składana jest oferta,

UWAGA! Dokument o którym mowa w pkt. 1 ppkt 4), składany jest wraz z ofertą, stanowi część

oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt 4)

powyżej lub złożenie dokumentu niekompletnego skutkować będzie odrzuceniem ofertyna

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 1A. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

Wykonawca, bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o

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

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oryginał). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-07-28, godzina: 11:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-07-30, godzina: 11:00, 


