
Ogłoszenie nr 540205218-N-2019 z dnia 27-09-2019 r.

Grudziądz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 600179-N-2019

Data: 20/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Krajowy numer

identyfikacyjny 87029873800000, ul. ul. Rydygiera  15/17, 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-

pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6413400, e-mail sekretariat.dyrekcja@bieganski.org, faks 56

4621334.

Adres strony internetowej (url): www.przetargi.bieganski.org

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: Przedmiotem zamówienia są dostawy naczyń z pulpy jednorazowej

przeznaczonych do utylizacji w maceratorze oraz podstawek plastikowych w ilościach i

asortymentach określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ,

w którym Zamawiający określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych

cech przedmiotu zamówienia. Zamawiający uwzględnił koszty cyklu życia przedmiotu

zamówienia, w szczególności:  poniesione przez Zamawiającego związane z: • nabyciem

poprzez dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia – zgodnie z zasadami realizacji

zamówienia określonymi w ogólnych warunkach umowy – które stanowią jedyny czynnik
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kosztowy różnicujący oferty; • użytkowaniem, w szczególności zużyciem energii i innych

zasobów – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z

użytkowaniem; • utrzymaniem – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów

związanych z utrzymaniem; • wycofaniem z eksploatacji, w szczególności kosztami zbierania

i recyklingu – koszty utylizacji zużytych asortymentów są dla Zamawiającego takie same, bez

względu na Wykonawcę, w związku z tym się znoszą;  przypisywane ekologicznym efektom

zewnętrznym związane z cyklem życia produktu dotyczące emisji gazów cieplarnianych i

innych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile wartość

pieniężną można określić i zweryfikować - przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych

kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym związanych z cyklem życia

produktu. Miejsce realizacji zamówienia: magazyn medyczny Zamawiającego przy ul.

Rydygiera 15/17 w Grudziądzu. Asortymenty, będące wyrobami medycznymi, (które zostały

wycenione z uwzględnieniem stawki 8 % VAT), muszą być dopuszczone do obrotu i do

używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. CPV (Wspólny Słownik

Zamówień): 33772000-2 - jednorazowe wyroby papierowe, 33198000-x szpitalne wyroby

papierowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania

szczegółowo opisane w formularzu cenowym: Zadanie 1: Kaczka. Zadanie 2: Basen głęboki,

pokrywa do basenu głębokiego oraz podstawka plastikowa pod basen głęboki. Zadanie 3:

Basen płaski, pokrywa do basenu płaskiego oraz podstawka plastikowa pod basen płaski.

Zadanie 4: Miska nerkowata. Zadanie 5: Miska do pielęgnacji chorego. W celu umożliwienia

dokonania oceny zaoferowanych asortymentów z wymaganiami określonymi w formularzu

cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej

oceniona zostanie wezwany do złożenia próbek w ilościach określonych w formularzu

cenowym – dotyczy zadań: 1-5. Wykonawca powinien zaoferować wszystkie pozycje

asortymentowe wymienione w formularzu cenowym wchodzące w skład danego zadania.

Wykonawca w formularzu cenowym powinien podać nazwę producenta oraz nazwę handlową

lub numer katalogowy zaoferowanego asortymentu. Zamawiający nie dopuszcza składania

ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w

art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w

art. 29 ust. 3a oraz art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy

ramowej. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie

przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu

kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
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podwykonawcy– art. 36a ust. 1 ustawy PZP. W przypadku gdy Wykonawca zamierza

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy winien wskazać części

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36b ust 1

p.z.p.), firmy tych podwykonawców oraz czy podwykonawca podlega wykluczeniu na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość

zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. Powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie

zamówienia. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu

zamówienia nazwy własnej, pochodzenia – należy przyjąć, że nazwy, pochodzenie określają

minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że rozwiązanie

równoważne spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego (podstawa

prawna art. 30 ust 4 ustawy). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przedmiot

zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30

ust. 5 ustawy) poprzez porównanie oferowanego rozwiązania równoważnego z opisanym

przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą

informacji o zastosowaniu rozwiązania równoważnego uznaje się, iż kalkulacja ceny

obejmuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji stanowiącej załączniki do

SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są dostawy naczyń z pulpy

jednorazowej przeznaczonych do utylizacji w maceratorze oraz podstawek plastikowych w

ilościach i asortymentach określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do

niniejszej SIWZ, w którym Zamawiający określił standardy jakościowe odnoszące się do

wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Zamawiający uwzględnił koszty cyklu

życia przedmiotu zamówienia, w szczególności:  poniesione przez Zamawiającego

związane z: • nabyciem poprzez dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia – zgodnie z

zasadami realizacji zamówienia określonymi w ogólnych warunkach umowy – które

stanowią jedyny czynnik kosztowy różnicujący oferty; • użytkowaniem, w szczególności

zużyciem energii i innych zasobów – koszty związane z użytkowaniem są dla

Zamawiającego takie same, bez względu na Wykonawcę, w związku z tym się znoszą; •

utrzymaniem – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z
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utrzymaniem; • wycofaniem z eksploatacji, w szczególności kosztami zbierania i

recyklingu – koszty utylizacji zużytych asortymentów są dla Zamawiającego takie same,

bez względu na Wykonawcę, w związku z tym się znoszą;  przypisywane

ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu dotyczące emisji

gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian

klimatu, o ile wartość pieniężną można określić i zweryfikować - przedmiot zamówienia

nie generuje dodatkowych kosztów przypisywanych ekologicznym efektom

zewnętrznym związanych z cyklem życia produktu. Miejsce realizacji zamówienia:

magazyn medyczny Zamawiającego przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.

Asortymenty, będące wyrobami medycznymi, (które zostały wycenione z

uwzględnieniem stawki 8 % VAT), muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w

Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

33772000-2 - jednorazowe wyroby papierowe, 33198000-x szpitalne wyroby papierowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania

szczegółowo opisane w formularzu cenowym: Zadanie 1: Kaczka. Zadanie 2: Basen

głęboki, pokrywa do basenu głębokiego oraz podstawka plastikowa pod basen głęboki.

Zadanie 3: Basen płaski, pokrywa do basenu płaskiego oraz podstawka plastikowa pod

basen płaski. Zadanie 4: Miska nerkowata. Zadanie 5: Miska do pielęgnacji chorego. W

celu umożliwienia dokonania oceny zaoferowanych asortymentów z wymaganiami

określonymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ, Wykonawca,

którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia próbek w

ilościach określonych w formularzu cenowym – dotyczy zadań: 1-5. Wykonawca

powinien zaoferować wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu

cenowym wchodzące w skład danego zadania. Wykonawca w formularzu cenowym

powinien podać nazwę producenta oraz nazwę handlową lub numer katalogowy

zaoferowanego asortymentu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7

ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a

oraz art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie

przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu

kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca może powierzyć wykonanie części

zamówienia podwykonawcy– art. 36a ust. 1 ustawy PZP. W przypadku gdy Wykonawca

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/920081f0-2569-4346-9bd0-0d4...

4 z 5 2019-09-30, 13:03



zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy winien wskazać

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36b

ust 1 p.z.p.), firmy tych podwykonawców oraz czy podwykonawca podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca nie

wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. W przypadku wskazania

przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej, pochodzenia –

należy przyjąć, że nazwy, pochodzenie określają minimalne parametry techniczne,

eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania

równoważne opisywanym pod warunkiem, że rozwiązanie równoważne spełnia

minimalne parametry określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust 4

ustawy). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym

przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia

spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5

ustawy) poprzez porównanie oferowanego rozwiązania równoważnego z opisanym

przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą

informacji o zastosowaniu rozwiązania równoważnego uznaje się, iż kalkulacja ceny

obejmuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji stanowiącej załączniki

do SIWZ

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: 2019-09-30, godzina: 12:00

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

udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-07, godzina: 12:00
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