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Ogłoszenie nr 540074468-N-2020 z dnia 30-04-2020 r.

Szczecin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 533538-N-2020 

Data: 22/04/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny

81164048200000, ul. Mieszka I  33, 71-011  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska,

tel. 91 888 42 31, e-mail b_sochanowski@999.szczecin.pl, faks 91 888 42 33. 

Adres strony internetowej (url): http://www.999szczecin.4bip.pl 

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin 

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: Informacja o możliwości składania ofert częściowychZamówienie

podzielone jest na części: Nie 

W ogłoszeniu powinno być: Informacja o możliwości składania ofert częściowychZamówienie

podzielone jest na części: Tak 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.3 

W ogłoszeniu jest: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można
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składać w odniesieniu do: 

W ogłoszeniu powinno być: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

można składać w odniesieniu do: wszystkich części 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.4 

W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części i akcesoriów do

sprzętów medycznychbędących własnością Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w

Szczecinie. Dostawy będąrealizowane przez 24 miesiące od podpisania umowy lub do

wyczerpania kwoty wskazanej w umowie. 2.Podane ilości mają charakter szacunkowy, służący

wyliczeniu wartości oferty, nie stanowią natomiastzobowiązania Zamawiającego do wybrania

wskazanych ilości. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawodokonywania zmian ilościowych

pomiędzy poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia (+/-30%). 4. Zamawiający

wymaga terminów gwarancji nie krótszych niż: 1) sprzęt jednorazowy – 3miesiące; 2) kable,

czujniki – 12 miesięcy; 3) akumulatory, układy oddechowe – 6 miesięcy; 4) pozostałysprzęt – 24

miesiące 

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

akcesoriów do sprzętów medycznych będących własnością Wojewódzkiej Stacji Pogotowia

Ratunkowego w Szczecinie. Dostawy będą realizowane przez 24 miesiące od podpisania umowy

lub do wyczerpania kwoty wskazanej w umowie. 2. Podane ilości mają charakter szacunkowy,

służący wyliczeniu wartości oferty, nie stanowią natomiast zobowiązania Zamawiającego do

wybrania wskazanych ilości. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian

ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia (+/- 30%). 4.

Zamawiający wymaga terminów gwarancji nie krótszych niż: 1) sprzęt jednorazowy – 3

miesiące; 2) kable, czujniki – 12 miesięcy; 3) akumulatory, układy oddechowe – 6 miesięcy; 4)

pozostały sprzęt – 24 miesiące. 5. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada

wymagane zdolności technicznei/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia,
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jeżeli Wykonawca wykaże, żewykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonuje) należycie w okresieostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie

dostawy asortymentu objętego niniejszymzamówieniem o wartości nie mniejszej niż 200.000,00

zł bruttoZamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie doudziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy

realizacji zamówieniawraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych

osób: NieInformacje dodatkowe 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Dla części I:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe

zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy asortymentu objętego niniejszym

zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto Dla części II: Zamawiający uzna,

że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte

wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, co najmniej dwie dostawy asortymentu objętego niniejszym zamówieniem o wartości

nie mniejszej niż 85.000,00 zł brutto Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w

ofercie lub we wniosku o dopuszczenie doudziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówieniawraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: NieInformacje dodatkowe 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.1.2 

W ogłoszeniu jest: TakInformacja na temat wadium 1. Wadium w wysokości 6.000,00 PLN

(słownie złotych: sześć tysięcy złotych) należy wnieść przedupływem terminu składania ofert.

Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadiummoże być wnoszone: 1) w

pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. IO/Szczecin Nr 38 1240

3813 1111 0010 2474 8802, zaleca się aby Wykonawca dołączył do ofertykopię polecenia
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przelewu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasyoszczędnościowo-

kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym),gwarancjach

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

AgencjiRozwoju Przedsiębiorczości- Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie

elektronicznej nazasadach określonych w SIWZ – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany

kwalifikowanym podpisemelektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. 3.

Wadium może być wniesione wjednej lub kilku w/w formach. 4. W przypadku wnoszenia

wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. wtytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę

wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdywadium jest wnoszone przez

pełnomocnika/pośrednika. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosiwadium w formie gwarancji

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokumentgwarancji/poręczenia

sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na językpolski, 2)

gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory

odnośniegwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji

sądówpolskich. 6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej,

gwarancjiubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w

szczególnościjednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku,

zakładu ubezpieczeń) dozapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze

żądanie zamawiającego(beneficjenta gwarancji/poręczenia – Wojewódzkiej Stacji Pogotowia

Ratunkowego w Szczecinie)zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których

mowa w pkt 9, bez potwierdzania tychokoliczności; 2) termin obowiązywania

gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż terminzwiązania ofertą. 7. Zamawiający

odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lubwniesie wadium w sposób

nieprawidłowy. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowana rachunku

bankowym. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1)

wykonawca,którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie

zamówienia publicznego nawarunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonaniaumowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn eżących po jego stronie, 2) wykonawca, w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i3a ustawy, z przyczyn leżących po

jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentówpotwierdzających okoliczności, o których

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowaw art. 25a ust. 1 ustawy,
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pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowaw art. 87 ust. 2 pkt

3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przezwykonawcę jako

najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcomniezwłocznie po

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiemwykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2.

11.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca

wadiumniezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenianależytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na

wniosekwykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.

Zamawiający żądaponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono

wadium na podstawie pkt 10,jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta

została wybrana jakonajkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez

zamawiającego. 14. Nawniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

zamawiający zaliczywadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego

wykonania umowy. 15. Jeżeliwadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je

wraz z odsetkami wynikającymi zumowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane pomniejszonym o kosztyprowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 16. Wofercie należy wpisać nr konta, na które

zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do ofertyupoważnienie do odbioru wadium przez

wskazaną osobę 

W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium 1. Wadium w wysokości: 1) Dla

części I – 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) należy wnieść przed upływem terminu

składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 1) Dla części II –

3.000,00 PLN (słowni: trzy tysiące złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania

ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone:

1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. I O/Szczecin Nr 38

1240 3813 1111 0010 2474 8802, zaleca się aby Wykonawca dołączył do oferty kopię polecenia

przelewu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości- Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie

elektronicznej na zasadach określonych w SIWZ – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany



30.04.2020

6/7

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku w/w formach. 4. W przypadku wnoszenia

wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę

wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez

pełnomocnika/pośrednika. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia

sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2)

gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie

gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów

polskich. 6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej,

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w

szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku,

zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na

pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Wojewódzkiej Stacji

Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o

których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności; 2) termin obowiązywania

gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. Zamawiający

odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób

nieprawidłowy. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku

bankowym. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca,

którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1

ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2. 11. Wykonawcy, którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
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zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego

wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy,

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego

wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w

wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14.

Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający

zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane

pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na

rachunek wykonawcy. 16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić

wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-05-05, godzina: 10:30 

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

postępowaniu: Data: 2020-05-12, godzina: 10:30 


