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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
ul. Stępińska 19/25
Warszawa
00-739
Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Czerniakowski Sp z o.o. , ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa
Tel.:  +48 223186313
E-mail: zp@szpitalczerniakowski.waw.pl 
Faks:  +48 223186341
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalczerniakowski.waw.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
Numer referencyjny: 93/2017

II.1.2) Główny kod CPV
33141121

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych (pakiet 1-4).
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz
asortymentowo-cenowy).
3) Wszystkie szwy muszą mieć nadrukowany kod katalogowy oraz kod matrycowy zarówno na opakowaniu
zbiorczym jak i indywidulanym (listek).
4) Zamawiający wymaga, aby listki opakowania indywidualnego posiadały wcięcie na palec, umożliwiające
łatwe i szybkie otwarcie saszetki.
5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie -
maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w
okresie trwania umowy.
6) Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy”
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:zp@szpitalczerniakowski.waw.pl
www.szpitalczerniakowski.waw.pl
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26/01/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: szpital_cz
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-179569
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 245-511535
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/12/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia z dnia 26.7.2016 r. w sprawie
rodzajówdokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia(Dz.U. z 2016, poz. 1126), w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiomokreślonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą
(warunkiprzedmiotowe):A)Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony
doobrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5. 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.
U. 2017poz. 211 z późn.zm.) oraz Oświadczenia Wykonawcy, ze dysponuje kompletem dokumentów
wystawionychprzez uprawnione jednostki, wymagane polskimi przepisami prawa (np. znak CE, Deklarację
Zgodności,niezbędne świadectwa,atesty, certyfikaty, pozwolenia, zgłoszenia, świadectwa rejestracji
wydane przezuprawnione organy np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i ProduktówBiobójczych, Minister Zdrowia), w tym zgodne z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach
medycznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 211 z późn. zm.)oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich
i europejskich norm,oznaczony jest znakiem CE i posiada dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z
uwzględnieniem ustawy zdnia 20.5. 2010 r.o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 211 z późn. zm.),
jeżeli nie dotyczy, Wykonawcazałączy Oświadczenie z adnotacją „NIE DOTYCZY” oraz Oświadczenia, iż
dany asortyment oferowanyw ramach przedmiotu zamówienia nie jest wyrobem medycznym, jeśli dotyczy
przedmiotu zamówienia;Jednocześnie Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia, na każde żądanie
Zamawiającego,odpowiedniego dokumentu, potwierdzającego dopuszczenie przedmiotu zamówienia do
obrotu orazpozostałych dokumentów wymienionych w pkt 1)-Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.B)Wykonawca
zobowiązanyjest do złożenia wraz z ofertą próbek oferowanego asortymentu: 1)Próbki szwów celem
weryfikacji zgodnościz wymaganiami zawartymi w rozdz. I, ust. 1.2. pkt 3) i 4) dla: a)Pakiet 1: poz Formularza
asortymentowo-cenowego 6, 11, 14,25, 33, 37, 40 (zał Nr 3 do SIWZ); b)Pakiet nr 2: poz Formularza
asortymentowo-cenowego6, 7, 26, 31, 38 (zał Nr 3 do SIWZ). 2)Próbki należy dostarczyć nieodpłatnie;
3)Każda dostarczona próbkamusi być opisana przez Wykonawcę następująco: - nazwa wykonawcy / nr pozycji
formularza asortymentowo-cenowego, której dotyczy,4)Próbki asortymentu posłużą do oceny: czy oferowany
asortyment spełniawymagania zawarte w rozdz. I, ust.1.2. pkt 3) i 4), tj. czy posiada wymagane kody (kreskowe,
matrycowe)oraz wycięcie na palec; 5)Zamawiający zastrzega, iż nie podlegają zwrotowi próbki, które w procesie
ocenyużytkowo-jakościowej zostaną częściowo lub całkowicie zużyte. Odpowiednie przepisy i procedury
nakazują ichbezpieczną utylizację; 6)Wzór Wykazu załączonych próbek stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:511535-2017:TEXT:PL:HTML
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7)Wzór Wnioskuo zwrot złożonych próbek stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. UWAGA Próbki składane są w celu
dokonaniaoceny jakości i w tym przypadku nie są traktowane jako dokument w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy
P.z.p.,
4 / 4
a tym samym art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. nie będzie miał zastosowania. Oferowane produkty będą ocenianew
oparciu o testowanie nieodpłatnie dostarczonych próbek, które należy dostarczyć wraz ze składana
ofertą.Niedostarczenie próbek, złożenie ich po terminie lub złożenie w innym miejscu, niż wskazane w
SIWZ,spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania
ofertoświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1ustawy P.z.p- „JEDZ”. Przystępując do przetargu
Wykonawcazobowiązany jest w terminie do dnia 08/02/2018roku, do godz.10:00 wnieść wadium w wysokości:
Pakiet nr 1-2 500,00 PLN.
Pakiet nr 2-2 700,00 PLN.
Pakiet nr 3-1 100,00 PLN.
Pakiet nr 4-150,00 PLN.
Powinno być:
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia z dnia 26.7.2016 r. w sprawie
rodzajówdokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia(Dz.U. z 2016, poz. 1126), w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiomokreślonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą
(warunkiprzedmiotowe):A)Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony
doobrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5. 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.
U. 2017poz. 211 z późn.zm.) oraz Oświadczenia Wykonawcy, ze dysponuje kompletem dokumentów
wystawionychprzez uprawnione jednostki, wymagane polskimi przepisami prawa (np. znak CE, Deklarację
Zgodności,niezbędne świadectwa,atesty, certyfikaty, pozwolenia, zgłoszenia, świadectwa rejestracji
wydane przezuprawnione organy np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i ProduktówBiobójczych, Minister Zdrowia), w tym zgodne z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach
medycznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 211 z późn. zm.)oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich
i europejskich norm,oznaczony jest znakiem CE i posiada dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z
uwzględnieniem ustawy zdnia 20.5. 2010 r.o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 211 z późn. zm.),
jeżeli nie dotyczy, Wykonawcazałączy Oświadczenie z adnotacją „NIE DOTYCZY” oraz Oświadczenia, iż
dany asortyment oferowanyw ramach przedmiotu zamówienia nie jest wyrobem medycznym, jeśli dotyczy
przedmiotu zamówienia;Jednocześnie Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia, na każde żądanie
Zamawiającego,odpowiedniego dokumentu, potwierdzającego dopuszczenie przedmiotu zamówienia do
obrotu orazpozostałych dokumentów wymienionych w pkt 1)-Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.B)Wykonawca
zobowiązanyjest do złożenia wraz z ofertą próbek oferowanego asortymentu: 1)Próbki szwów celem
weryfikacji zgodnościz wymaganiami zawartymi w rozdz. I, ust. 1.2. pkt 3) i 4) dla: a)Pakiet 1: poz Formularza
asortymentowo-cenowego 6, 11, 14,25, 33, 37, 40 (zał Nr 3 do SIWZ); b)Pakiet nr 2: poz Formularza
asortymentowo-cenowego6, 7, 26, 31, 38 (zał Nr 3 do SIWZ). 2)Próbki należy dostarczyć nieodpłatnie;
3)Każda dostarczona próbkamusi być opisana przez Wykonawcę następująco: - nazwa wykonawcy / nr pozycji
formularza asortymentowo-cenowego, której dotyczy,4)Próbki asortymentu posłużą do oceny: czy oferowany
asortyment spełniawymagania zawarte w rozdz. I, ust.1.2. pkt 3) i 4), tj. czy posiada wymagane kody (kreskowe,
matrycowe)oraz wycięcie na palec; 5)Zamawiający zastrzega, iż nie podlegają zwrotowi próbki, które w procesie
ocenyużytkowo-jakościowej zostaną częściowo lub całkowicie zużyte. Odpowiednie przepisy i procedury
nakazują ichbezpieczną utylizację; 6)Wzór Wykazu załączonych próbek stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
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7)Wzór Wnioskuo zwrot złożonych próbek stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. UWAGA Próbki składane są w celu
dokonaniaoceny jakości i w tym przypadku nie są traktowane jako dokument w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy
P.z.p.,
4 / 4
a tym samym art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. nie będzie miał zastosowania. Oferowane produkty będą ocenianew
oparciu o testowanie nieodpłatnie dostarczonych próbek, które należy dostarczyć wraz ze składana
ofertą.Niedostarczenie próbek, złożenie ich po terminie lub złożenie w innym miejscu, niż wskazane w
SIWZ,spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania
ofertoświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1ustawy P.z.p- „JEDZ”. Przystępując do przetargu
Wykonawcazobowiązany jest w terminie do dnia 07/02/2018roku, do godz.10:00 wnieść wadium w wysokości:
Pakiet nr 1-2 500,00 PLN.
Pakiet nr 2-2 700,00 PLN.
Pakiet nr 3-1 100,00 PLN.
Pakiet nr 4-150,00 PLN.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


