
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 157513-2016 z dnia 2016-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu narzędzi chirurgicznych oraz kleszczy kątowych

Termin składania ofert: 2016-08-04

Numer ogłoszenia: 176951 - 2016; data zamieszczenia: 09.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 157513 - 2016 data 26.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 3186000,

fax. 22 3186300, 318 63 41.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).

W ogłoszeniu jest: W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi

odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty Dokumenty potwierdzające, że

oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp): 1.

Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem: dokumentów dopuszczających do obrotu i

stosowania (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.) - deklaracje CE, certyfikaty

zgodności CE oraz wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

dla wszystkich pozycji z załącznika nr 3 do SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w

ofercie wraz z tłumaczeniem na język polski. 2. Materiały producenta - np. foldery, opisy, ulotki informacyjne,

wyciągi z katalogów itp. dotyczące oferowanych produktów - z wskazaniem pozycji której dotyczą,

potwierdzające, że wszystkie elementy zamówienia określone w załączniku nr 3 do SIWZ, posiadają wymagane

w SIWZ parametry. 3. Próbki asortymentu wskazanego w pozycjach: 8,9,10,12,16,17,19,21,22 i 25 załącznika

nr 3 do SIWZ (po 1 szt. dla każdej z pozycji). W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają

wymagania określone przez Zamawiającego próbki zostaną użyte przez pracownika Zamawiającego w trakcie

operacji/zabiegu zgodnie z wewnętrzną procedurą medyczną oraz zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych próbki (po dokonaniu

oceny, o której jest mowa w zdaniu poprzedzającym) mogą zostać zwrócone na wniosek wykonawców, których

oferty nie zostały wybrane w przedmiotowym postępowaniu. Próbki wykonawcy, którego oferta zostanie

uznana za najkorzystniejszą stanowiły będą z zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

załączniku do protokołu z postępowania..

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=17...
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W ogłoszeniu powinno być: W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi

odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty Dokumenty potwierdzające, że

oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp): 1.

Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem: dokumentów dopuszczających do obrotu i

stosowania (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.) - deklaracje CE, certyfikaty

zgodności CE oraz wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

dla wszystkich pozycji z załącznika nr 3 do SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w

ofercie wraz z tłumaczeniem na język polski. 2. Materiały producenta - np. foldery, opisy, ulotki informacyjne,

wyciągi z katalogów itp. dotyczące oferowanych produktów - z wskazaniem pozycji której dotyczą,

potwierdzające, że wszystkie elementy zamówienia określone w załączniku nr 3 do SIWZ, posiadają wymagane

w SIWZ parametry. 3. Próbki asortymentu wskazanego w pozycjach: 8,9,11,16,17,19 i 25 załącznika nr 3 do

SIWZ (po 1 szt. dla każdej z pozycji). W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania

określone przez Zamawiającego próbki zostaną użyte przez pracownika Zamawiającego w trakcie

operacji/zabiegu zgodnie z wewnętrzną procedurą medyczną oraz zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych próbki (po dokonaniu

oceny, o której jest mowa w zdaniu poprzedzającym) mogą zostać zwrócone na wniosek wykonawców, których

oferty nie zostały wybrane w przedmiotowym postępowaniu. Próbki wykonawcy, którego oferta zostanie

uznana za najkorzystniejszą stanowiły będą z zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

załączniku do protokołu z postępowania..

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

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

12.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa,

pawilon administracyjny pok. 215 (sekretariat). - zmieniony ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia z dnia

08.08.2016 nr 176065 - 2016.

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

16.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa,

pawilon administracyjny pok. 215 (sekretariat)..

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=17...
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