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OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 511884-N-2020 
Data: 12/02/2020 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, Krajowy numer 
identyfikacyjny 30856000000000, ul. Żwirki i Wigury  10, 63-000  Środa Wielkopolska, woj. 
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 032, e-mail kontakt@szpitalsredzki.pl, faks 
612 853 645. 
Adres strony internetowej (url): www.szpitalsredzki.pl 
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki 
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: 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 18 części. Szczegółowy opis 
asortymentu wchodzący w skład poszczególnych części określony został w załączniku nr 1 do 
SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 
W ogłoszeniu powinno być: 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 19 części. 
Szczegółowy opis asortymentu wchodzący w skład poszczególnych części określony został w 
załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4 
W ogłoszeniu jest: 11. Wykonawca wraz z ofertą przedłoży następujące dokumenty: - kartę danych
technicznych: dla wszystkich pozycji z części nr 2, 3 oraz dla części nr 6 - pozycje nr 11, 13 i 14, - 
katalog z dokładnie zaznaczonymi pozycjami: dla wszystkich pozycji z części nr 3, 7, 13 oraz 14 - 
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności: dla wszystkich pozycji z części nr 3, 13 oraz 14 - 
dokument raport z ponownej kwalifikacji procesów sterylizacji wykonanej z określoną 
częstotliwością zgodnie z normą PN-EN-ISO 176651 dla wszystkich pozycji z części nr 6. 
Dokumenty nie podlegają uzupełnieniu. Oznacza to, że jeżeli Wykonawca nie przedłoży wraz z 
ofertą żądanych dokumentów, to Zamawiający odrzuci taką ofertę jako niezgodną z SIWZ. 
W ogłoszeniu powinno być: 11. Wykonawca wraz z ofertą przedłoży następujące dokumenty: - 
kartę danych technicznych: dla wszystkich pozycji z części nr 2, 3, 7 oraz dla części nr 6 - pozycje 
nr 11, 13 i 14 oraz dla części nr 12 pozycje 2 i 9. - katalog z dokładnie zaznaczonymi pozycjami: 
dla wszystkich pozycji z części nr 3, 7, 13 oraz 14 - certyfikat zgodności lub deklarację zgodności: 
dla wszystkich pozycji z części nr 3, 13 oraz 14 - świadectwo jakości Polskiego Zakładu Higieny 
lub dokument równoważny dla części nr 7 pozycje nr 1, 2, 3. - pozytywną opinię Instytutu Matki i 
Dziecka lub dokument równoważny dla części nr 7 pozycje nr 1, 2, 3. Dokumenty nie podlegają 
uzupełnieniu. Oznacza to, że jeżeli Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą żądanych dokumentów,
to Zamawiający odrzuci taką ofertę jako niezgodną z 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: 2020-02-21, godzina: 11:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2020-02-24, godzina: 11:00, 

II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oczekiwanego 
asortymentu w opakowaniach o innej ilości niż wskazano w załączniku nr 1 do SIWZ. Wówczas 
Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za ilość opakowań, przeliczoną w stosunku do 
wymaganej ilości pojedynczego asortymentu, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Zamawiający oczywiście nie będzie zamawiał części opakowań. Określenie ceny brutto w ten 
sposób służy wyłącznie właściwemu porównaniu złożonych ofert. 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Punkt: 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr 19: Sukcesywna dostawa opatrunków, 
zestawów zabiegowo-operacyjnych, pieluchomajtek, wyrobów z gazy i włókniny do Szpitala 
Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o. o. 1) 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: Wykaz asortymentu - załącznik nr 1 do SIWZ 2) Wspólny Słownik 
Zamówień(CPV): 33141110-4, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje 
informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin 
wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria
oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 100,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: 


