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Data: 27/10/2020

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 przetargi@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: 8)

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach: 14

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na

który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny

system zakupów: - dostawa zakupionego sprzętu – do dnia 11.12.2020 r., przy czym Wykonawca

zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu faktury VAT dotyczącej zakupionego sprzętu

najpóźniej wraz z jego dostawą (do dnia 11.12.2020 r.), - instalacja, uruchomienie sprzętu u

Zamawiającego – do 7 dni od daty dostawy
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9)

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający

dopuszcza składanie ofert częściowych – 9 zadań. 2) Zamawiający nie przewiduje: a)

składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 Pzp); b) udzielania zamówień, o których

mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp (art. 36 ust. 2 pkt. 3 Pzp); c) zawarcia umowy ramowej (art.

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

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

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

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych

części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcy – art. 36a ust. 1 Pzp. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć

wykonanie części zamówienia podwykonawcy winien wskazać części zamówienia, których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36b ust 1 Pzp), firmy tych

podwykonawców. 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 Termin

wykonania zamówienia: zamówienie publiczne tj. dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu

powinno zostać zrealizowane w terminie do 2 tygodni od daty zawarcia umowy

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający

dopuszcza składanie ofert częściowych – 9 zadań. 2) Zamawiający nie przewiduje: a)

składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 Pzp); b) udzielania zamówień, o których

mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp (art. 36 ust. 2 pkt. 3 Pzp); c) zawarcia umowy ramowej (art.

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

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

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

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych

części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcy – art. 36a ust. 1 Pzp. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć

wykonanie części zamówienia podwykonawcy winien wskazać części zamówienia, których
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wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36b ust 1 Pzp), firmy tych

podwykonawców. 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. Termin wykonania zamówienia: - dostawa zakupionego sprzętu – do dnia

11.12.2020 r., przy czym Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu

faktury VAT dotyczącej zakupionego sprzętu najpóźniej wraz z jego dostawą (do dnia

11.12.2020 r.), - instalacja, uruchomienie sprzętu u Zamawiającego – do 7 dni od daty

dostawy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH , Część nr: 1 Nazwa:

Aparat do terapii uciskowej

W ogłoszeniu jest: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w

dniach: 14 data rozpoczęcia: data zakończenia:

W ogłoszeniu powinno być: 4) Czas trwania lub termin wykonania: - dostawa

zakupionego sprzętu – do dnia 11.12.2020 r., przy czym Wykonawca zobowiązany jest do

doręczenia Zamawiającemu faktury VAT dotyczącej zakupionego sprzętu najpóźniej wraz z

jego dostawą (do dnia 11.12.2020 r.), - instalacja, uruchomienie sprzętu u Zamawiającego –

do 7 dni od daty dostawy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 2 Nazwa:

Mobilne elektromiografy z elektrostymulacją wyzwalaną do rehabilitacji

W ogłoszeniu jest: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w

dniach: 14 data rozpoczęcia: data zakończenia:

W ogłoszeniu powinno być: 4) Czas trwania lub termin wykonania: - dostawa

zakupionego sprzętu – do dnia 11.12.2020 r., przy czym Wykonawca zobowiązany jest do

doręczenia Zamawiającemu faktury VAT dotyczącej zakupionego sprzętu najpóźniej wraz z

jego dostawą (do dnia 11.12.2020 r.), - instalacja, uruchomienie sprzętu u Zamawiającego –
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do 7 dni od daty dostawy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 3 Nazwa:

Platforma dynamograficzna do rehabilitacji onkologicznej

W ogłoszeniu jest: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w

dniach: 14 data rozpoczęcia: data zakończenia:

W ogłoszeniu powinno być: 4) Czas trwania lub termin wykonania: - dostawa

zakupionego sprzętu – do dnia 11.12.2020 r., przy czym Wykonawca zobowiązany jest

do doręczenia Zamawiającemu faktury VAT dotyczącej zakupionego sprzętu najpóźniej

wraz z jego dostawą (do dnia 11.12.2020 r.), - instalacja, uruchomienie sprzętu u

Zamawiającego – do 7 dni od daty dostawy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 4 Nazwa:

Bieżnia do rehabilitacji onkologicznej

W ogłoszeniu jest: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w

dniach: 14 data rozpoczęcia: data zakończenia:

W ogłoszeniu powinno być: 4) Czas trwania lub termin wykonania: - dostawa

zakupionego sprzętu – do dnia 11.12.2020 r., przy czym Wykonawca zobowiązany jest

do doręczenia Zamawiającemu faktury VAT dotyczącej zakupionego sprzętu najpóźniej

wraz z jego dostawą (do dnia 11.12.2020 r.), - instalacja, uruchomienie sprzętu u

Zamawiającego – do 7 dni od daty dostawy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 5 Nazwa:

Rotor kończyn górnych z oprogramowaniem do rehabilitacji onkologicznej

W ogłoszeniu jest: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w

dniach: 14 data rozpoczęcia: data zakończenia:

W ogłoszeniu powinno być: 4) Czas trwania lub termin wykonania: - dostawa
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zakupionego sprzętu – do dnia 11.12.2020 r., przy czym Wykonawca zobowiązany jest

do doręczenia Zamawiającemu faktury VAT dotyczącej zakupionego sprzętu

najpóźniej wraz z jego dostawą (do dnia 11.12.2020 r.), - instalacja, uruchomienie

sprzętu u Zamawiającego – do 7 dni od daty dostawy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 6 Nazwa:

8-stanowiskowy system do rehabilitacji onkologicznej z automatycznym pomiarem

ciśnienia

W ogłoszeniu jest: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres

w dniach: 14 data rozpoczęcia: data zakończenia:

W ogłoszeniu powinno być: 4) Czas trwania lub termin wykonania: - dostawa

zakupionego sprzętu – do dnia 11.12.2020 r., przy czym Wykonawca zobowiązany jest

do doręczenia Zamawiającemu faktury VAT dotyczącej zakupionego sprzętu

najpóźniej wraz z jego dostawą (do dnia 11.12.2020 r.), - instalacja, uruchomienie

sprzętu u Zamawiającego – do 7 dni od daty dostawy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 7 Nazwa:

Urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych z oprogramowaniem

W ogłoszeniu jest: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres

w dniach: 14 data rozpoczęcia: data zakończenia:

W ogłoszeniu powinno być: 4) Czas trwania lub termin wykonania: - dostawa

zakupionego sprzętu – do dnia 11.12.2020 r., przy czym Wykonawca zobowiązany jest

do doręczenia Zamawiającemu faktury VAT dotyczącej zakupionego sprzętu

najpóźniej wraz z jego dostawą (do dnia 11.12.2020 r.), - instalacja, uruchomienie

sprzętu u Zamawiającego – do 7 dni od daty dostawy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 8 Nazwa:
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Fotel do ćwiczeń oporowych kończyny dolnej z oprogramowaniem do rehabilitacji

onkologicznej

W ogłoszeniu jest: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach:

okres w dniach: 14 data rozpoczęcia: data zakończenia:

W ogłoszeniu powinno być: 4) Czas trwania lub termin wykonania: - dostawa

zakupionego sprzętu – do dnia 11.12.2020 r., przy czym Wykonawca zobowiązany

jest do doręczenia Zamawiającemu faktury VAT dotyczącej zakupionego sprzętu

najpóźniej wraz z jego dostawą (do dnia 11.12.2020 r.), - instalacja, uruchomienie

sprzętu u Zamawiającego – do 7 dni od daty dostawy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 9

Nazwa: Urządzenie do pomiarów parametrów metabolicznych

W ogłoszeniu jest: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach:

okres w dniach: 14 data rozpoczęcia: data zakończenia:

W ogłoszeniu powinno być: 4) Czas trwania lub termin wykonania: - dostawa

zakupionego sprzętu – do dnia 11.12.2020 r., przy czym Wykonawca zobowiązany

jest do doręczenia Zamawiającemu faktury VAT dotyczącej zakupionego sprzętu

najpóźniej wraz z jego dostawą (do dnia 11.12.2020 r.), - instalacja, uruchomienie

sprzętu u Zamawiającego – do 7 dni od daty dostawy
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