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Ogłoszenie nr 500217996-N-2018 z dnia 11-09-2018 r.

Wałbrzych:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 613574-N-2018
Data: 06/09/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 89004744600000, ul. ul. Sokołowskiego 4, 58309
Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 746 489 742, e-mail szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl, faks 746 489 746.
Adres strony internetowej (url): www.zdrowie.walbrzych.pl/bip
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.zdrowie.walbrzych.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.3
W ogłoszeniu jest: II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do
udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy: 10
W ogłoszeniu powinno być: II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie
prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
zamówienie jednemu wykonawcy: 11

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: II.4) 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: Pakiet nr 1 – Płyny infuzyjne. Pakiet nr 2 – Sterylny roztwór 70% alkoholu izopropylowego. Pakiet nr 3 –
Rękawice diagnostyczne syntetyczne. Pakiet nr 4 – Zestaw ratunkowy do pracowni cytostatycznej. Pakiet nr 5 – Moduł EXG do Alice PDX.
Pakiet nr 6 – Jednorazowa koszula higieniczna dla pacjenta. Pakiet nr 7 – Obłożenia jałowe jednorazowego ,użytku, fartuchy chirurgiczne i
ubrania operacyjne. Pakiet nr 8 – Igły do biopsji. Pakiet nr 9 – Zestawy do punkcji.Pakiet nr 10 – Igły specjalistyczne.
W ogłoszeniu powinno być: II.4) 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:Pakiet nr 1 – Płyny infuzyjne. Pakiet nr 2 – Sterylny roztwór 70% alkoholu izopropylowego. Pakiet nr 3
– Rękawice diagnostyczne syntetyczne. Pakiet nr 4 – Zestaw ratunkowy do pracowni cytostatycznej. Pakiet nr 5 – Moduł EXG do Alice PDX.
Pakiet nr 6 – Jednorazowa koszula higieniczna dla pacjenta. Pakiet nr 7 – Obłożenia jałowe jednorazowego ,użytku, fartuchy chirurgiczne i
ubrania operacyjne. Pakiet nr 8 – Igły do biopsji. Pakiet nr 9 – Zestawy do punkcji. Pakiet nr 10 – Igły specjalistyczne. Pakiet nr 11 – Igły do
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biopsji gruczołu krokowego

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.9
W ogłoszeniu jest: II.9) Informacje dodatkowe: Główny kod CPV - : 33140000-3 – materiały medyczny Dodatkowy kod CPV : Pakiet nr 1,
4, 5, 6 i 7 - 33140000-3 – materiały medyczny Pakiet nr 3 : 18424300-0 – rękawice jednorazowe Pakiet nr 2 : 33631600-8 – środki
antyseptyczne i dezynfekcyjne Pakiet nr 8 :33141323-0 – igły do biopsji. Pakiet 9 i 10 : 33141300-9 – igły medyczne
W ogłoszeniu powinno być: II.9) Informacje dodatkowe:Główny kod CPV - : 33140000-3 – materiały medyczny Dodatkowy kod CPV :
Pakiet nr 1, 4, 5, 6 i 7 - 33140000-3 – materiały medyczny Pakiet nr 3 : 18424300-0 – rękawice jednorazowe Pakiet nr 2 : 33631600-8 –
środki antyseptyczne i dezynfekcyjne Pakiet nr 8 i 11 : 33141323-0 – igły do biopsji. Pakiet 9 i 10 : 33141300-9 – igły medyczne.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: II.1.3
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej
oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania może zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tj. : posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia na podstawie wykazu dostaw wykonanych dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 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 lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c36c4... 6wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej jednej dostawy w zakresie
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności w zakresie: Pakietu nr 1, 4, 5, 6 i 7 - materiały medyczny
Pakietu nr 3 – rękawice jednorazowe Pakietu nr 2 – środki antyseptyczne i dezynfekcyjne Pakieu nr 8 – igły do biopsji. Pakietu nr 9 i 10 – igły
specjalistyczne na kwotę minimum: dla pakietu nr 1 – 74 000 zł; dla pakietu nr 2 – 3 600,00 zł; dla pakietu nr 3 – 300,00 zł; dla pakietu nr 4
– 1 250,00 zł; dla pakietu nr 5 - 5 500,00 zł; dla pakietu nr 6 - 8 000,00 zł; dla pakietu nr 7 - 45 000,00 zł; dla pakietu nr 8 – 17 800,00 zł.
dla pakietu nr 9 – 6 300,00 zł. dla pakietu nr 10 – 28 000,00 zł 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: Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty
przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania może zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tj. : posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia na podstawie wykazu dostaw wykonanych dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 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 lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c36c4... 6wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej jednej dostawy w zakresie
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności w zakresie: Pakietu nr 1, 4, 5, 6 i 7 - materiały medyczny
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Pakietu nr 3 – rękawice jednorazowe Pakietu nr 2 – środki antyseptyczne i dezynfekcyjne Pakieu nr 8 – igły do biopsji. Pakietu nr 9 i 10 – igły
specjalistyczne na kwotę minimum: dla pakietu nr 1 – 74 000 zł; dla pakietu nr 2 – 3 600,00 zł; dla pakietu nr 3 – 300,00 zł; dla pakietu nr 4
– 1 250,00 zł; dla pakietu nr 5 - 5 500,00 zł; dla pakietu nr 6 - 8 000,00 zł; dla pakietu nr 7 - 45 000,00 zł; dla pakietu nr 8 – 17 800,00 zł.
dla pakietu nr 9 – 6 300,00 zł. dla pakietu nr 10 – 28 000,00 zł. dla Pakietu nr 11 – 8 650,00 zł. 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: Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.4
W ogłoszeniu jest: III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211). Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z
dokładnym wskazaniem, którego pakietu i której pozycji w pakiecie dotyczy dany opis, fotografia (katalog). Opisy, fotografie (katalogi) mają
odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ. W przypadku braku możliwości jednoznacznej oceny czy
oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania z załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania próbki
którejkolwiek pozycji z pakietu budzącej wątpliwość (dotyczy pakietu 1-4 i 6-10)
W ogłoszeniu powinno być: III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211). Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z
dokładnym wskazaniem, którego pakietu i której pozycji w pakiecie dotyczy dany opis, fotografia (katalog). Opisy, fotografie (katalogi) mają
odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ. W przypadku braku możliwości jednoznacznej oceny czy
oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania z załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania próbki
którejkolwiek pozycji z pakietu budzącej wątpliwość (dotyczy pakietu 1-4 i 6-11)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: Iv.2.2
W ogłoszeniu jest: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących Pakiety
nr 1-4 i 6-10 40,00 Termin dostawy dla pakietu 5 40,00
W ogłoszeniu powinno być: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień
bieżących Pakiety nr 1-4 i 6-11 40,00 Termin dostawy dla pakietu 5 40,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-14, godzina:
11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody:
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-19,
godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody:

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Część nr 11
Punkt:
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Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Pakiet nr 11 Igły do biopsji gruczołu krokowego L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST
MIARY ILOŚĆ NA 12 m-cy 1. Igła automatyczna do biopsji gruczołu krokowego, rozmiar igły 18 G, długość robocza 20 cm, igła ze
znacznikami głębokości wprowadzenia co 1 cm, ostrze widoczne w USG, przyciski spustowe zapewniajace dużą szybkość strzału szt. 200
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