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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 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: 4)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy naczyń

biodegradowalnych jednorazowego użytku w asortymentach i ilościach podanych w formularzu

cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do 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 lub innych użytkowników 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 – przedmiot zamówienia nie
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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 – przedmiot zamówienia nie

generuje dodatkowych kosztów związanych z wycofaniem z eksploatacji, ponieważ 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, usługi lub robót budowlanych 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. 2. Miejsce realizacji zamówienia:

magazyn żywnościowy kuchni szpitalnej Zamawiającego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.

3. 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. 4. 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. 5. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w oryginalnym,

nienaruszonym opakowaniu producenta danego wyrobu, w sposób zapewniający zachowanie

jego właściwości i parametrów eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w

warunkach magazynowych (o ile dotyczy). Dostarczane asortymenty muszą posiadać

informację o terminie ważności i numerze serii. 6. 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. 7.

Zaoferowane asortymenty muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce.

Zaoferowane asortymenty muszą być dopuszczone do kontaktu z żywnością, muszą posiadać

możliwość utylizacji w maceratorze oraz musza być biodegradowalne w okresie do 30 dni. 8.

Opis przedmiotu zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 15800000-6 Różne

produkty spożywcze 9. 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
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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 Pzp).

10. 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 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. 11. 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 przedmiotu zamówienia stosownych zmian

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

biodegradowalnych jednorazowego użytku w asortymentach i ilościach podanych w

formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do 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 lub innych użytkowników 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 – 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 – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów

związanych z wycofaniem z eksploatacji, ponieważ 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, usługi lub robót budowlanych dotyczące emisji gazów cieplarnianych i

innych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile wartość
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pieniężną można określić i zweryfikować - przedmiot zamówienia nie generuje

dodatkowych kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym związanych

z cyklem życia produktu. 2. Miejsce realizacji zamówienia: magazyn żywnościowy

kuchni szpitalnej Zamawiającego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu. 3. 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. 4. 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. 5. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w

oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu producenta danego wyrobu, w sposób

zapewniający zachowanie jego właściwości i parametrów eksploatacyjnych podczas

transportu i przechowywania w warunkach magazynowych (o ile dotyczy). Dostarczane

asortymenty muszą posiadać informację o terminie ważności i numerze serii. 6.

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. 7. Zaoferowane asortymenty muszą być

dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce. Zaoferowane asortymenty muszą być

dopuszczone do kontaktu z żywnością, muszą posiadać możliwość utylizacji w

maceratorze oraz musza być biodegradowalne w okresie do 30 dni. 8. Opis przedmiotu

zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 15800000-6 Różne produkty

spożywcze 9. 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 Pzp). 10. 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 Pzp)

poprzez porównanie oferowanego rozwiązania równoważnego z opisanym przez
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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. 11. 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 przedmiotu

zamówienia stosownych zmian. W celu umożliwienia dokonania oceny zgodności

zaoferowanych asortymentów z wymaganiami określonymi w formularzu cenowym

stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej

oceniona będzie zobowiązany do dostarczenia próbek w ilości po 2 sztuki z każdej

pozycji asortymentowej formularza cenowego

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 6)

W ogłoszeniu jest: Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się

najkorzystniejsza przedłoży w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym niż 5

dni od daty otrzymanego wezwania od Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że

oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art.

25 ust. 1 pkt. 2 Pzp):  dokument wydany przez niezależną od producenta jednostkę

potwierdzający dopuszczenie zaoferowanego asortymentu do kontaktu z żywnością

(np. Certyfikat Instytutu Badawczego Opakowań),  oświadczenie producenta

zaoferowanego asortymentu o możliwości utylizacji w maceratorze,  oświadczenie

producenta zaoferowanego asortymentu lub inny dokument potwierdzający

biodegradowalność zaoferowanych naczyń w okresie do 30 dni. Dokumenty mogą być

przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez Wykonawcę

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny

okaże się najkorzystniejsza przedłoży w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie

krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego wezwania od Zamawiającego dokumenty

potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
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Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 Pzp):  dokument wydany przez niezależną od

producenta jednostkę potwierdzający dopuszczenie zaoferowanego asortymentu do

kontaktu z żywnością (np. Certyfikat Instytutu Badawczego Opakowań), 

oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu o możliwości utylizacji w

maceratorze,  oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub inny

dokument potwierdzający biodegradowalność zaoferowanych naczyń w okresie do

30 dni. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. - próbek

zaoferowanego asortymentu w ilości po 2 sztuki z każdej pozycji asortymentowej

formularza cenowego, w celu umożliwienia dokonania oceny zgodności

zaoferowanych asortymentów z wymaganiami określonymi w formularzu cenowym

stanowiącym Załącznik nr 2 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: 29.12.2020, godzina: 12:30,

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

do udziału w postępowaniu: Data: 30.12.2020, godzina: 12:30
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