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Data: 18/09/2019

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa: • myjni-dezynfektora

narzędziowego wraz z wyposażeniem - 2 szt. • sterylizatora parowego (przelotowego) wraz z

wyposażeniem – 1 szt. zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku nr 1 do SIWZ wraz z

instalacją i uruchomieniem urządzeń, pełną obsługą serwisową i szkoleniem personelu

Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu umowy oraz warunkami zawartymi w Ogólnych

warunkach umowy. Opis przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

39330000-4 - urządzenia dezynfekujące 2. Dzierżawiony przedmiot umowy musi być fabrycznie

nowy, bez znamion użytkowania, spełniający wymagania jakościowe określone przez producenta
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danego urządzenia oraz gwarantujący bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność w

zakresie swego przeznaczenia i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 3.

Dzierżawiony przedmiot zamówienia stanowiący wyroby medyczne musi być dopuszczony do

obrotu i do używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach

medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.). 4. Wykonawca powinien zaoferować

przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie

tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w

gestii Wykonawcy. 5. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu

zamówienia (w Załączniku nr 1 do SIWZ) znaku towarowego, patentu, pochodzenia

towaru/technologii, norm – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty,

pochodzenie towaru/technologii, normy określają minimalne parametry techniczne,

eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne

opisywanym pod warunkiem, że zaoferowane rozwiązanie równoważne spełnia minimalne

parametry i standardy określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 4 ustawy

– Prawo zamówień publicznych). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany

przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna

art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych) poprzez złożenie opisu i podania nazwy

produktu i producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji

o zastosowaniu materiałów równoważnych, uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje przedmiot

zamówienia opisany w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 6. Miejsce realizacji zamówienia: Centralna

Sterylizatornia w Bloku Pediatrycznym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w

Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17. 7. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu

zamówienia określają Ogólne warunki umowy. 8. Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający nie

dopuszcza składania ofert częściowych 2) Zamawiający nie przewiduje: a) składania ofert

wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.); b) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67

ust. 1 pkt. 7 ustawy p.z.p. (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p.); c) zawarcia umowy ramowej (art. 36

ust. 2 pkt. 2 p.z.p.); d) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.); e) aukcji

elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.); f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36

ust. 2 pkt. 8 p.z.p.); g) zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 p.z.p. 3)

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych

części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcy – art. 36a ust. 1 ustawy PZP. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza
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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 ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa: • myjni-

dezynfektora narzędziowego wraz z wyposażeniem - 2 szt. • sterylizatora parowego

(przelotowego) wraz z wyposażeniem – 1 szt. zgodnie z opisem zamieszczonym w

Załączniku nr 1 do SIWZ wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń, pełną obsługą

serwisową i szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu umowy

oraz warunkami zawartymi w Ogólnych warunkach umowy. Opis przedmiotu zamówienia

według CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 39330000-4 - urządzenia dezynfekujące 2.

Dzierżawiony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, bez znamion użytkowania,

spełniający wymagania jakościowe określone przez producenta danego urządzenia oraz

gwarantujący bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność w zakresie swego

przeznaczenia i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 3. Dzierżawiony

przedmiot zamówienia stanowiący wyroby medyczne musi być dopuszczony do obrotu i do

używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.

U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.). 4. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia

zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie

Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii

Wykonawcy. 5. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu

zamówienia (w Załączniku nr 1 do SIWZ) znaku towarowego, patentu, pochodzenia

towaru/technologii, norm – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty,

pochodzenie towaru/technologii, normy określają minimalne parametry techniczne,

eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania

równoważne opisywanym pod warunkiem, że zaoferowane rozwiązanie równoważne

spełnia minimalne parametry i standardy określone przez Zamawiającego (podstawa

prawna art. 30 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych). Wykonawca, który powołuje

się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany
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wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez

Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

poprzez złożenie opisu i podania nazwy produktu i producenta. W przypadku, gdy

Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów

równoważnych, uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje przedmiot zamówienia opisany w

Załączniku Nr 1 do SIWZ. Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne

opisywanym w zakresie parametrów przedmiotu zamówienia jednak tylko i wyłączne w

sytuacji, gdy Zamawiający dopuścił zaoferowanie przedmiotowego równoważnego

przedmiotu zamówienia. Wykonawca oferując przedmiot zamówienia zawierający

dopuszczone rozwiązanie równoważne zobowiązany jest do naniesienia w opisie

technicznym stosownych zmian. 6. Miejsce realizacji zamówienia: Centralna

Sterylizatornia w Bloku Pediatrycznym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w

Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17. 7. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu

zamówienia określają Ogólne warunki umowy. 8. Informacje dodatkowe: 1)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 2) Zamawiający nie przewiduje:

a) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.); b) udzielania zamówień, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy p.z.p. (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p.); c) zawarcia

umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 p.z.p.); d) rozliczenia w walutach obcych (art. 36

ust. 2 pkt. 6 p.z.p.); e) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.); f) zwrotu

kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 p.z.p.); g) zastosowania wymagań,

o których mowa w art. 29 ust. 4 p.z.p. 3) Zamawiający nie zastrzega obowiązku

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca

może powierzyć wykonanie części zamówienia 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

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
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Numer sekcji: III.

Punkt: 5.1)

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie

Wykonawcę, którego oferta w wyniku wstępnej oceny została najwyżej oceniona do

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego

wezwania od Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p.) , tj. • wykazu wykonanych

dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującego:

przynajmniej 2 dostawy wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem , z których każda

obejmowała co najmniej: 2 myjnie-dezynfektory narzędziowe o wielkości minimum

12 tac narzędziowych i sterylizator parowy – 1 szt. o wielkości 12 jednostek wsadu

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz,

których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te

dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie

Wykonawcę, którego oferta w wyniku wstępnej oceny została najwyżej oceniona do

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego

wezwania od Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p.) , tj. • wykazu wykonanych

dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującego:

przynajmniej 2 dostawy, z których każda obejmowała co najmniej:  2 myjnie-

dezynfektory narzędziowe o wielkości minimum 10 tac narzędziowych i sterylizator

parowy – 1 szt. o wielkości 12 jednostek wsadu, wraz z zainstalowaniem i

uruchomieniem lub  2 myjnie-dezynfektory narzędziowe o wielkości minimum 10

tac narzędziowych i 2 sterylizatory parowe o wielkości minimum 6 jednostek wsadu

każdy, wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem wraz z podaniem ich wartości,
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przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały

wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie

Wykonawcy. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

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: 2019-09-26, godzina: 12:30

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

do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-10, godzina: 12:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne

do wykonania przedmiotowego zamówienia wynikające z wykonania w okresie

ostatnich trzech lat: • przynajmniej 2 dostaw, z których każda obejmowała co

najmniej: 2 myjnie-dezynfektory narzędziowe o wielkości minimum 12 tac

narzędziowych i sterylizator parowy – 1 szt. o wielkości 12 jednostek wsadu wraz z

zainstalowaniem i uruchomieniem Zamawiający wymaga od wykonawców

wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z

informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne
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do wykonania przedmiotowego zamówienia wynikające z wykonania w okresie

ostatnich trzech lat: • przynajmniej 2 dostaw, z których każda obejmowała co

najmniej:  2 myjnie-dezynfektory narzędziowe o wielkości minimum 10 tac

narzędziowych i sterylizator parowy – 1 szt. o wielkości 12 jednostek wsadu,

wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem lub  2 myjnie-dezynfektory

narzędziowe o wielkości minimum 10 tac narzędziowych i 2 sterylizatory parowe

o wielkości minimum 6 jednostek wsadu każdy, wraz z zainstalowaniem i

uruchomieniem. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub

we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje

dodatkowe:
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