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Ogłoszenie nr 540139467-N-2020 z dnia 29-07-2020 r.

Rybnik:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 566321-N-2020 

Data: 24/07/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Krajowy numer

identyfikacyjny 29293600000000, ul. ul. Gliwicka  33, 44-201  Rybnik, woj. śląskie, państwo

Polska, tel. 324 328 138, e-mail zam.publiczne@psychiatra.com, faks 324 328 169. 

Adres strony internetowej (url): https://psychiatria.com 

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: Przedmiotem zamówienia jest zakup środków ochrony indywidualnej oraz

doposażenie miejsc świadczenia usług w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-

CoV-2 w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakiety): - Pakiet 1 - Środki ochrony

indywidualnej, - Pakiet 2 - Doposażenie. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w

Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ Wykonawca jest

zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów,

charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub

numerów katalogowych. UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2

do SIWZ), w kolumnie „Nazwa handlowa/numer katalogowy” - w przypadku, gdy nazwa
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handlowa/numer katalogowy nie jest stosowana/y, należy podać symbol bądź skrót pozwalający

na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do zamówień w

przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Oferowany przedmiot zamówienia

zarejestrowany jako wyrób medyczny musi posiadać certyfikat zgodności CE oraz aktualne

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z polskim

prawem oraz prawem Unii Europejskiej, oraz spełniać wymagania: 1) Ustawy z dnia 20 maja

2010 r. o wyrobach medycznych; 2) Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5

Ustawy PZP. Prawo opcji obejmuje rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy poprzez

zwiększenie liczby asortymentu określonego w Formularzu asortymentowo - cenowym

(Załączniku nr 2 do SIWZ) . 2. Warunki skorzystania z prawa opcji: 1) Zamawiający ma prawo

skorzystać z prawa opcji - w okresie trwania umowy; 2) zamówienie/a realizowane w ramach

prawa opcji jest/są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego; 3) skorzystanie z prawa opcji

będzie uzależnione od potrzeb Zamawiającego; 4) Zamawiający, w zależności od potrzeb, może

odstąpić od zamiaru skorzystania z prawa opcji, skorzystać z zamówienia opcjonalnego w

całości lub w części, w formie jednego lub kilku zamówień; 5) o zamiarze skorzystania z prawa

opcji, w określonym czasie i zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym

oświadczeniem do umowy - zamówieniem; 6) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji

zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ, Projekcie umowy

stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ i załącznikach do umowy; 7) w przypadku nieskorzystania

przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku

do Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i

warunkach opisanych w Projektach umów stanowiących Załączniki nr: 5 i 6 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego

pakietu na poszczególne pozycje asortymentowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania

ofert równoważnych przy zachowaniu parametrów, jakimi charakteryzuje się przedmiot

zamówienia opisany przez Zamawiającego w SIWZ. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez

Wykonawców składających oferty równoważne musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane w

SIWZ. Wykonawcy, którzy powołują się na rozwiązania równoważne są zobowiązani wykazać,

że oferowany przez nich przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez

Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zakup środków ochrony
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indywidualnej oraz doposażenie miejsc świadczenia usług w sprzęt niezbędny do walki z

epidemią wirusa SARS-CoV-2 w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie

Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakiety): - Pakiet 1 -

Środki ochrony indywidualnej, - Pakiet 2 - Doposażenie. Przedmiot zamówienia został

szczegółowo opisany w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do

SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie

produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw

handlowych lub numerów katalogowych. UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym

(Załączniku nr 2 do SIWZ), w kolumnie „Nazwa handlowa/numer katalogowy” - w przypadku,

gdy nazwa handlowa/numer katalogowy nie jest stosowana/y, należy podać symbol bądź skrót

pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do

zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Oferowany przedmiot

zamówienia zarejestrowany jako wyrób medyczny musi posiadać certyfikat zgodności CE oraz

aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z

polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, oraz spełniać wymagania: 1) Ustawy z dnia 20

maja 2010 r. o wyrobach medycznych; 2) Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5

Ustawy PZP. Prawo opcji obejmuje rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy poprzez

zwiększenie asortymentu określonego w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr

2 do SIWZ) . 2. Warunki skorzystania z prawa opcji: 1) Zamawiający ma prawo skorzystać z

prawa opcji - w okresie trwania umowy; 2) zamówienie/a realizowane w ramach prawa opcji

jest/są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego; 3) skorzystanie z prawa opcji będzie

uzależnione od potrzeb Zamawiającego; 4) Zamawiający, w zależności od potrzeb, może

odstąpić od zamiaru skorzystania z prawa opcji, skorzystać z zamówienia opcjonalnego w

całości lub w części, w formie jednego lub kilku zamówień; 5) o zamiarze skorzystania z prawa

opcji, w określonym czasie i zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym

oświadczeniem do umowy - zamówieniem; 6) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji

zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ, Projektach umów

stanowiących Załączniki nr: 5 i 6 do SIWZ i załącznikach do umowy; 7) w przypadku

nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne

roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować

zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektach umów stanowiących Załączniki
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nr: 5 i 6 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w

ramach ustalonego pakietu na poszczególne pozycje asortymentowe. Zamawiający dopuszcza

możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu parametrów, jakimi charakteryzuje

się przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego w SIWZ. Przedmiot zamówienia

zaoferowany przez Wykonawców składających oferty równoważne musi mieć parametry nie

gorsze niż wskazane w SIWZ. Wykonawcy, którzy powołują się na rozwiązania równoważne są

zobowiązani wykazać, że oferowany przez nich przedmiot zamówienia spełnia wymagania

określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy

ramowej. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 9) 

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Zamawiający jest zobowiązany wykonać

zamówienie w maksymalnym terminie do 30 września 2020 r. 

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Wykonawca jest zobowiązany wykonać

zamówienie w maksymalnym terminie do 30 września 2020 r. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.7) 

W ogłoszeniu jest: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu

zakupów: NIE 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Język lub języki, a jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

W ogłoszeniu powinno być: Język lub języki, a jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu PL 


