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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: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne materiałów do sterylizacji zgodnych z opisem oraz ilościami

zamieszczonymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Miejsce realizacji zamówienia: magazyn medyczny, ul.

Rydygiera 15/17 w Grudziądzu. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą

o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. musi posiadać deklarację zgodności wyrobu medycznego i

certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną (nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylnej) – z wyjątkiem zadania

1 pozycja 3), 4), 5), 13). Oferowany papier krepowany musi spełniać normę PN EN 868- 2 w zakresie gramatury oraz parametrów

wytrzymałościowych – dotyczy zadania 2. Oferowane rękawy papierowo – foliowe muszą spełniać normę PN EN 868-3 oraz PN EN 868-5 –

dotyczy zadania 3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce – dotyczy zadania 1 pozycja

3), 4), 5), 13). W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia marki, nazwy, znaku towarowego,

pochodzenia, normy – należy przyjąć, że wskazane nazwy, znaki towarowe, pochodzenie, normy określają minimalne parametry techniczne co

oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym jak i produkt równoważny w przypadku podania marki lub nazwy,

pod warunkiem, że produkt równoważny spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust 4

ustawy). Wskazane przez Zamawiającego marki lub nazwy określają klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu

standardu, a nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu

prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. 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 ustawy) poprzez złożenie opisu technicznego 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

materiały wskazane w dokumentacji stanowiącej Załączniki do SIWZ Wykonawca powinien zaoferować wszystkie pozycje asortymentowe

wymienione w formularzu cenowym danego zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.).

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p.).

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 (art. 36 ust. 2 pkt. 2 p.z.p.). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6

p.z.p.). Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.). Zamawiający nie przewiduje zwrotu
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