
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 115448-2015 z dnia 2015-05-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brodnica

1) Dostawa lamp operacyjnych i zabiegowych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w ilości łącznej 18

sztuk (lampy operacyjne - 5 szt., lampy zabiegowe - 13 szt.). 2) montaż lamp w pomieszczeniach Zamawiającego,

co oznacza...

Termin składania ofert: 2015-05-25

Numer ogłoszenia: 74237 - 2015; data zamieszczenia:  22.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  115448 - 2015 data 15.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 668 91

00, fax. 56 668 91 01.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.1).

W ogłoszeniu jest:  Dostawa lamp operacyjnych i zabiegowych do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy -

sprawa nr ZP/8/2015..

W ogłoszeniu powinno by ć: Dostawa lamp zabiegowych do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa

nr ZP/8/2015..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).

W ogłoszeniu jest:  1) Dostawa lamp operacyjnych i zabiegowych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w

Brodnicy w ilości łącznej 18 sztuk (lampy operacyjne - 5 szt., lampy zabiegowe - 13 szt.). 2) montaż lamp w

pomieszczeniach Zamawiającego, co oznacza dostawę również elementów mocujących lampę do stropu. 3)

wykonanie testów sprawdzających zamontowanie lamp oraz wykonanie niezbędnych ustawień w celu

prawidłowego działania lamp. 4) praktyczne przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi i eksploatacji

lamp. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z poniższymi zasadami: Wykonawca może

złożyć ofertę na jedno lub dwa pakiety. W przypadku składania oferty na dany pakiet Wykonawca zobowiązany

jest podać cenę jednostkową netto danej lampy oraz wyliczyć wartość netto i brutto. Instrukcja wypełniania

formularzy cenowych znajduje się w pkt XII SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31 52 41 10-9 Lampy

używane na salach operacyjnych, 33 16. 70.00 - 8 Lampy chirurgiczne. Oferowane przez Wykonawcę lampy

muszą spełniać warunki określone w załączniku nr 6 do SIWZ. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków

określonych w załączniku nr 6 do Siwz spowoduje odrzucenie oferty. W celu potwierdzenia i weryfikacji

informacji podanych w formularzu spełniania parametrów technicznych, do oferty należy dołączyć materiały
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informacyjne w postaci materiałów producenta, katalogów, folderów. Projekt umowy stanowiący sposób

realizacji dostawy (załącznik nr 7 do Siwz) wraz z załącznikiem nr 6 do Siwz są integralną częścią opisu

przedmiotu zamówienia. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt z niezbędnym wyposażeniem musi być

dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i oznaczony

znakiem CE. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca realizacji

przedmiotu zamówienia w celu uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia

umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania

warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. Zamawiający ustala termin wizji lokalnej

na dzień 20.05.2015r. godz. 11:00. Przybycie należy zgłosić pod nr telefonu (056) 668 91 30 lub na nr faksu

(056) 668 91 01. Na wizję lokalną należy zgłosić się do: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, w

Dziale techniczno - eksploatacyjnym. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w wizji w dniu wyznaczonym

przez Zamawiającego istnieje możliwość uzgodnienia z Zamawiającym dodatkowego terminu. Jeżeli wymagania

techniczne opisu przedmiotu zamówienia zawierają nazwy własne urządzeń, Zamawiający wyjaśnia, iż

dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych. Przez urządzenia równoważne Zamawiający rozumie

urządzenia o nie gorszych parametrach technicznych i jakościowych gwarantujących poprawną realizację

zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia równoważności proponowanych urządzeń.

Dokumenty potwierdzające równoważność należy załączyć do oferty...

W ogłoszeniu powinno by ć: 1) Dostawa lamp zabiegowych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w

Brodnicy w ilości 13 sztuk. 2) montaż lamp w pomieszczeniach Zamawiającego, co oznacza dostawę również

elementów mocujących lampę do stropu. 3) wykonanie testów sprawdzających zamontowanie lamp oraz

wykonanie niezbędnych ustawień w celu prawidłowego działania lamp. 4) praktyczne przeszkolenie

pracowników Zamawiającego z obsługi i eksploatacji lamp. Zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych zgodnie z poniższymi zasadami: Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa pakiety. W

przypadku składania oferty na dany pakiet Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową netto danej

lampy oraz wyliczyć wartość netto i brutto. Instrukcja wypełniania formularzy cenowych znajduje się w pkt XII

SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31 52 41 10-9 Lampy używane na salach operacyjnych, 33 16.

70.00 - 8 Lampy chirurgiczne. Oferowane przez Wykonawcę lampy muszą spełniać warunki określone w

załączniku nr 6 do SIWZ. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków określonych w załączniku nr 6 do Siwz

spowoduje odrzucenie oferty. W celu potwierdzenia i weryfikacji informacji podanych w formularzu spełniania

parametrów technicznych, do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w postaci materiałów producenta,

katalogów, folderów. Projekt umowy stanowiący sposób realizacji dostawy (załącznik nr 7 do Siwz) wraz z

załącznikiem nr 6 do Siwz są integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia. Oferowany przez Wykonawcę

sprzęt z niezbędnym wyposażeniem musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa i oznaczony znakiem CE. Zamawiający zaleca Wykonawcom

przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania

wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi

pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu

miejsca wykonywanych prac. Zamawiający ustala termin wizji lokalnej na dzień 20.05.2015r. godz. 11:00.
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Przybycie należy zgłosić pod nr telefonu (056) 668 91 30 lub na nr faksu (056) 668 91 01. Na wizję lokalną

należy zgłosić się do: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, w Dziale techniczno -

eksploatacyjnym. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w wizji w dniu wyznaczonym przez

Zamawiającego istnieje możliwość uzgodnienia z Zamawiającym dodatkowego terminu. Jeżeli wymagania

techniczne opisu przedmiotu zamówienia zawierają nazwy własne urządzeń, Zamawiający wyjaśnia, iż

dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych. Przez urządzenia równoważne Zamawiający rozumie

urządzenia o nie gorszych parametrach technicznych i jakościowych gwarantujących poprawną realizację

zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia równoważności proponowanych urządzeń.

Dokumenty potwierdzające równoważność należy załączyć do oferty..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.7).

W ogłoszeniu jest:  tak, liczba części: 2..

W ogłoszeniu powinno by ć: nie.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.1).

W ogłoszeniu jest:  Ocena spełnienia w/w warunku w pakiecie nr 1 i nr 2 zostanie dokonana na podstawie

oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych i w pkt 4. SIWZ..

W ogłoszeniu powinno by ć: Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych i w pkt 4. SIWZ..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).

W ogłoszeniu jest:  1. Zamawiający uzna za spełniony w pakiecie nr 1 warunek posiadania przez Wykonawcę

niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca: 1) złoży oświadczenie o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

i w pkt 4. SIWZ. 2) złoży wykaz wykonanych głównych dostaw w którym wykaże należyte wykonanie w okresie

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

w tym okresie, dostaw min. 5 lamp operacyjnych o wartości łącznej co najmniej 300.000,00 zł brutto. 2.

Zamawiający uzna za spełniony w pakiecie nr 2 warunek posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i

doświadczenia do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca: 1) złoży oświadczenie o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w pkt 4. SIWZ. 2)

złoży wykaz wykonanych głównych dostaw w którym wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

dostaw min. 10 lamp zabiegowych o wartości łącznej co najmniej 60.000,00 zł brutto..

W ogłoszeniu powinno by ć: Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania przez Wykonawcę

niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca: 1) złoży oświadczenie o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

i w pkt 4. SIWZ. 2) złoży wykaz wykonanych głównych dostaw w którym wykaże należyte wykonanie w okresie

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

w tym okresie, dostaw min. 10 lamp zabiegowych o wartości łącznej co najmniej 60.000,00 zł brutto..
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Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.3).

W ogłoszeniu jest:  Ocena spełnienia w/w warunku w pakiecie nr 1 i nr 2 zostanie dokonana na podstawie

oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych i w pkt 4. SIWZ.

W ogłoszeniu powinno by ć: Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych i w pkt 4. SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4).

W ogłoszeniu jest:  Ocena spełnienia w/w warunku w pakiecie nr 1 i nr 2 zostanie dokonana na podstawie

oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych i w pkt 4. SIWZ..

W ogłoszeniu powinno by ć: Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych i w pkt 4. SIWZ..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.5).

W ogłoszeniu jest:  Ocena spełnienia w/w warunku w pakiecie nr 1 i nr 2 zostanie dokonana na podstawie

oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych i w pkt 4. SIWZ.

W ogłoszeniu powinno by ć: Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych i w pkt 4. SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.5.

W ogłoszeniu jest:  W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają

wymaganiom przedmiotu zamówienia ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do

oferty: 1. formularza spełniania parametrów techniczno - użytkowych dla pakietu nr 1 lub/i pakietu nr 2, w

zależności na jakie pakiety składana jest oferta (zał. nr 6 Siwz); 2. materiałów informacyjnych w postaci

materiałów producenta, katalogi, foldery, ulotki z opisami zaoferowanego produktu 3. dokumentu

potwierdzającego, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski

i jest oznaczony znakiem CE - certyfikat CE czy też deklaracja zgodności CE..

W ogłoszeniu powinno by ć: W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają

wymaganiom przedmiotu zamówienia ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do

oferty: 1. formularza spełniania parametrów techniczno - użytkowych (zał. nr 6 Siwz); 2. materiałów

informacyjnych w postaci materiałów producenta, katalogi, foldery, ulotki z opisami zaoferowanego produktu 3.

dokumentu potwierdzającego, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na

terenie Polski i jest oznaczony znakiem CE - certyfikat CE czy też deklaracja zgodności CE..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  25.05.2015 godzina 12:00.

W ogłoszeniu powinno by ć: 27.05.2015 godzina 12:00.
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