
Ogłoszenie nr 540275313-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 635049-N-2019

Data: 12/12/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny

11026815000000, ul. ul. Stępińska  19/25, 00-739  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,

tel. 22 318 60 00, e-mail zp@szpitalczerniakowski.waw.pl, faks 22 318 63 41.

Adres strony internetowej (url): www.szpitalczerniakowski.waw.pl/zamowienia-publiczne

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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: 2019-12-20, godzina: 10:00,

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

postępowaniu: Data: 2019-12-23, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 6

W ogłoszeniu jest: 1) Firmowe Materiały Informacyjne Producenta, zwane dalej FMI, które
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potwierdzą, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w

załączniku nr 6 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Każdą ze stron katalogowych należy

opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy. W przypadku braku potwierdzenie wymaganych

parametrów, zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ, w FMI Wykonawca dołączy

oświadczenie producenta przedmiotu zamówienia o spełnianiu wymaganych parametrów; 2)

zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez

Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, tj. aktualny certyfikat ISO 9001

obejmujący swoją certyfikacją wykonywanie czynności serwisowych dla mebli medycznych

lub wyposażenia medycznego - wymóg dotyczy Pakietów Nr 1, 3, 4, 5, 6 i 7. Wykonawca

może zamiast tego dokumentu, posiadać równoważny dokument wystawiony przez podmioty

mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3)

zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez

Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości tj. aktualny certyfikat ISO 13485

obejmujący swoją certyfikacją wykonywanie czynności serwisowych dla mebli medycznych

lub wyposażenia medycznego - wymóg dotyczy Pakietów Nr 1, 3, 4, 5, 6 i 7. Wykonawca

może zamiast tego dokumentu, złożyć równoważny dokument wystawiony przez podmioty

mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 4)

oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zaświadczenia niezależnego podmiotu,

potwierdzającego zgodność działań przez producentów oferowanych przez Wykonawcę mebli

medycznych z normami środowiskowymi ISO 14001 oraz normami ISO 9001 w zakresie

produkcji mebli medycznych lub wyposażenia medycznego - wymóg dotyczy Pakietów Nr 1,

3, 4, 5, 6 i 7. Wykonawca może zamiast tych dokumentów, złożyć równoważne dokumenty

wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego

Obszaru Gospodarczego. 5) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zaświadczenia

niezależnego podmiotu, potwierdzającego zgodność działań producentów oferowanych przez

Wykonawcę mebli biurowo-socjalnych z normami środowiskowymi ISO 14001 i normami

ISO 9001 w zakresie produkcji mebli medycznych lub wyposażenia medycznego albo z

normami środowiskowymi ISO 14001 i normami ISO 9001 w zakresie produkcji mebli

biurowo-socjalnych lub biurowych - wymóg dotyczy Pakietu Nr 2. Wykonawca może zamiast

tych dokumentów, złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające

siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 6)

oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu atestów higienicznych dla mebli ze stali

kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii
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proponowanej przez Wykonawcę - wymóg dotyczy mebli ze stali kwasoodpornej w

Pakiecie Nr 1. 7) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu nw. atestów technicznych lub

równoważnych: a) atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego

używania mebli biurowo-socjalnych, wykonanych w technologii proponowanej przez

Wykonawcę, a spełniającej wymagania zawarte w normach:  PN-EN 14074:2006 - Meble

biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i

trwałości części ruchomych.  PN-EN 1335-2:2009 - Meble biurowe. Krzesło biurowe do

pracy. Wymagania bezpieczeństwa. Wymóg dotyczy mebli biurowo-socjalnych w Pakiecie

Nr 2. 8)aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej

potwierdzające, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z

ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175) -

wymóg dotyczy pozycji przedmiotu zamówienia będących wyrobami medycznymi, o ile

producent zakwalifikował określony wyrób jako wyrób medyczny. Zgodnie z przepisami

ww. ustawy, certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy tylko wyrobów medycznych klasy I

z funkcją pomiarową lub sterylne, klasy IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrobów

medycznych do implantacji, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

9)deklaracja/certyfikat zgodności ze znakiem CE.

W ogłoszeniu powinno być: 1) Firmowe Materiały Informacyjne Producenta, zwane dalej

FMI, które potwierdzą, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania

zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Każdą ze stron

katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy. W przypadku braku

potwierdzenie wymaganych parametrów, zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ, w FMI

Wykonawca dołączy oświadczenie producenta przedmiotu zamówienia o spełnianiu

wymaganych parametrów; 2) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się

poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, tj.

aktualny certyfikat ISO 9001 lub 13485 obejmujący swoją certyfikacją wykonywanie

czynności serwisowych dla mebli medycznych lub wyposażenia medycznego - wymóg

dotyczy Pakietów Nr 1, 3, 4, 5, 6 i 7. Wykonawca może zamiast tego dokumentu, posiadać

równoważny dokument wystawiony przez podmioty mające siedzibę w innym państwie

członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3) zaświadczenia niezależnego

podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm

zapewnienia jakości tj. aktualny certyfikat ISO 13485 obejmujący swoją certyfikacją

wykonywanie czynności serwisowych dla mebli medycznych lub wyposażenia medycznego
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- wymóg dotyczy Pakietów Nr 1, 3, 4, 5, 6 i 7. Wykonawca może zamiast tego

dokumentu, złożyć równoważny dokument wystawiony przez podmioty mające siedzibę

w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 4)

oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zaświadczenia niezależnego podmiotu,

potwierdzającego zgodność działań przez producentów oferowanych przez Wykonawcę

mebli medycznych z normami środowiskowymi ISO 14001 oraz normami ISO 9001 lub

13485 w zakresie produkcji mebli medycznych lub wyposażenia medycznego - wymóg

dotyczy Pakietów Nr 1, 3, 4, 5, 6 i 7. Wykonawca może zamiast tych dokumentów,

złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym

państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 5) oświadczenie

Wykonawcy o posiadaniu zaświadczenia niezależnego podmiotu, potwierdzającego

zgodność działań producentów oferowanych przez Wykonawcę mebli biurowo-

socjalnych z normami środowiskowymi ISO 14001 i normami ISO 9001 lub 13485 w

zakresie produkcji mebli medycznych lub wyposażenia medycznego albo z normami

środowiskowymi ISO 14001 i normami ISO 9001 w zakresie produkcji mebli biurowo-

socjalnych lub biurowych - wymóg dotyczy Pakietu Nr 2. Wykonawca może zamiast

tych dokumentów, złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające

siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 6)

oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu atestów higienicznych dla mebli ze stali

kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii

proponowanej przez Wykonawcę - wymóg dotyczy mebli ze stali kwasoodpornej w

Pakiecie Nr 1. 7) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu nw. atestów technicznych lub

równoważnych: a) atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego

używania mebli biurowo-socjalnych, wykonanych w technologii proponowanej przez

Wykonawcę, a spełniającej wymagania zawarte w normach:  PN-EN 14074:2006 -

Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań

wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych.  PN-EN 1335-2:2009 - Meble

biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Wymagania bezpieczeństwa. Wymóg dotyczy mebli

biurowo-socjalnych w Pakiecie Nr 2. 8)aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty

jednostki notyfikowanej potwierdzające, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami

zasadniczymi zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.

U. z 2019 r. poz. 175) - wymóg dotyczy pozycji przedmiotu zamówienia będących

wyrobami medycznymi, o ile producent zakwalifikował określony wyrób jako wyrób
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medyczny. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, certyfikat jednostki notyfikowanej

dotyczy tylko wyrobów medycznych klasy I z funkcją pomiarową lub sterylne, klasy

IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów

medycznych do diagnostyki in vitro. 9)deklaracja/certyfikat zgodności ze znakiem CE.
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