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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 503546-N-2017

Data: 11/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z., Krajowy numer identyfikacyjny 1102681500000, ul. ul. Stępińska  , 00739  

Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 186 000, e-mail sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl,

faks 22 3186300, 318 63 41.

Adres strony internetowej (url): www.szpitalczerniakowski.waw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.4

Punkt:

W ogłoszeniu jest: 1)Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa asortymentu jednorazowego

niesterylnego w tym: obłożeń niesterylnych i ubrań jednorazowego użytku do kolonoskopii. 2)Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

3)Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie ilości,

wartości - maksymalnie do 80 % całkowitej wielkości zamówienia podstawowego/całkowitej wartości

umowy brutto, w okresie trwania umowy. 4)Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy

zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 5)Dostarczony przedmiot
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zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą

niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli

oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem

tłumaczenie na język polski. 6)W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w

opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie

produktu, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. a)Przez ofertę równoważną należy

rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach, jakie

zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczony innym znakiem

towarowym, patentem lub pochodzeniem. b)Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które

odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez

Zamawiającego w SIWZ. c)Na Wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek

udowodnienia równoważność oferowanych produktów.

W ogłoszeniu powinno być: 1)Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa asortymentu

jednorazowego niesterylnego w tym: obłożeń niesterylnych i ubrań jednorazowego użytku do kolonoskopii.

2)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 3 do SIWZ (Formularz

asortymentowo-cenowy ZMIANA). 3)Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości

przedmiotu zamówienia w zakresie ilości, wartości - maksymalnie do 80 % całkowitej wielkości zamówienia

podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania umowy. 4)Szczegółowe informacje

dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do

SIWZ. 5)Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w

języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego

użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy

wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski. 6)W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu

zamówienia, w których w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie produktu, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. a)Przez ofertę

równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych

parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczony innym

znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. b)Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które

odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez

Zamawiającego w SIWZ. c)Na Wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek

udowodnienia równoważność oferowanych produktów.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV
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Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: Przystepujac do przetargu Wykonawca zobowiazany jest w terminie do dnia 19 maja

2017 roku, do godz. 10:00 wniesc wadium w wysokosci: 1.500,00 zł

W ogłoszeniu powinno być: Przystepujac do przetargu Wykonawca zobowiazany jest w terminie do dnia

23 maja 2017 roku, do godz. 10:00 wniesc wadium w wysokosci: 1.500,00 zł

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-05-19 , godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-05-23, godzina: 10:00,
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