
Ogłoszenie nr 540224756-N-2020 z dnia 12-11-2020 r.

Grudziądz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 593840-N-2020

Data: 13/10/2020

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

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne:

nie dotyczy

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 są sukcesywne dostawy odczynników i osprzętu

dla Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z dzierżawą aparatów zgodnie z formularzem cenowym

stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ oraz opisem technicznym stanowiącym Załącznik
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nr 3 do niniejszej SIWZ. 2. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy,

bez znamion użytkowania oraz być pełnowartościowy, kompletny, pierwszej kategorii. Ponadto

powinien spełniać wymagania jakościowe i właściwości określone przez Zamawiającego oraz

producenta danego wyrobu oraz gwarantować funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w

zakresie swego przeznaczenia. 3. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewnia

transport, rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsce i do pomieszczenia

wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest

zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej liczby osób, wielkości środka transportu niezbędnych

do prawidłowej realizacji dostawy dzierżawionych aparatów, a także przestrzegania przepisów

bhp. 4. Asortymenty będące wyrobami medycznymi, muszą być dopuszczone do obrotu i do

używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. 5. Miejsce realizacji zamówienia:

ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu:  sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn

Sprzętu Medycznego Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr.

Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu,  dostawa aparatów -

Laboratorium Mikrobiologiczne Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława

Biegańskiego 6. Opis przedmiotu zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

33696500-0 - odczynniki laboratoryjne 7. Wykonawca winien zaoferować wszystkie pozycje

asortymentowe wymienione w formularzu cenowym w ramach danego zadania. Wykonawca w

formularzu cenowym powinien podać nazwę producenta oraz nazwę handlową lub numer

katalogowy. 8. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia

nazwy, znaku towarowego, patentu, pochodzenia, normy – należy przyjąć, że wskazane nazwy,

znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy 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). 9. Wykonawca, który

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany

wykazać, że oferowane przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez

Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 Pzp) 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
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Załączniki do SIWZ. 10. 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/opisie

przedmiotu zamówienia stosownych zmian. 11. Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający nie

dopuszcza składania ofert częściowych. 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 ustawy 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.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy

odczynników i osprzętu dla Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z dzierżawą aparatów

zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ oraz opisem

technicznym stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 2. Oferowany przedmiot

zamówienia powinien być fabrycznie nowy, bez znamion użytkowania - nie dotyczy aparatu.

Powinien być pełnowartościowy, kompletny, pierwszej kategorii. Ponadto powinien spełniać

wymagania jakościowe i właściwości określone przez Zamawiającego oraz producenta danego

wyrobu oraz gwarantować funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego

przeznaczenia. 3. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewnia transport,

rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsce i do pomieszczenia wskazanego
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przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do

zapewnienia odpowiedniej liczby osób, wielkości środka transportu niezbędnych do

prawidłowej realizacji dostawy dzierżawionych aparatów, a także przestrzegania przepisów

bhp. 4. Asortymenty będące wyrobami medycznymi, muszą być dopuszczone do obrotu i do

używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. 5. Miejsce realizacji

zamówienia: ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu:  sukcesywne dostawy przedmiotu

zamówienia - Magazyn Sprzętu Medycznego Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala

Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, 

dostawa aparatów - Laboratorium Mikrobiologiczne Regionalnego Szpitala

Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego 6. Opis przedmiotu zamówienia wg

CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 33696500-0 - odczynniki laboratoryjne 7. Wykonawca

winien zaoferować wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym

w ramach danego zadania. Wykonawca w formularzu cenowym powinien podać nazwę

producenta oraz nazwę handlową lub numer katalogowy. 8. W przypadku wskazania przez

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, znaku towarowego, patentu,

pochodzenia, normy – należy przyjąć, że wskazane nazwy, znaki towarowe, patenty,

pochodzenie, normy 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). 9. Wykonawca, który powołuje się

na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,

że oferowane przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego

(podstawa prawna art. 30 ust. 5 Pzp) 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. 10. 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
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technicznym/opisie przedmiotu zamówienia stosownych zmian. 11. Informacje

dodatkowe: 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 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 ustawy 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.
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