
Ogłoszenie nr 540406102-N-2021 z dnia 20.01.2021 r.

Zielona Góra:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 611680-N-2020

Data: 19/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy

numer identyfikacyjny 97077323100000, ul. ul. Zyty  26, 65-046  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 296 200,

e-mail choros@szpital.zgora.pl, faks 683 255 808.

Adres strony internetowej (url): http://bip.szpital.zgo.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 3

W ogłoszeniu jest: 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: maksymalnej liczby części 7

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części

zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 7

W ogłoszeniu powinno być: 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: maksymalnej liczby części 11

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: 4

W ogłoszeniu jest: 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: Zamówienie obejmuje: Zakup pierwszego wyposażenia – drobny sprzęt
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medyczny w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola

Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.” Zamówienie zostało podzielone na 7 części/zadań Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 2 - 8 do SIWZ - Formularzach cenowo-technicznych dla

odpowiednich części/zadań.(...)

W ogłoszeniu powinno być: 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: Zamówienie obejmuje: Zakup pierwszego

wyposażenia – drobny sprzęt medyczny w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu

Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.” Zamówienie zostało podzielone na 11

części/zadań Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 2 - 8 (w tym 3,5,8 po zmianach)

oraz 12-15 do SIWZ - Formularzach cenowo-technicznych dla odpowiednich części/zadań.(...)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 7

W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) (...) 5. Formularz cenowo-techniczny–

zgodnie z załącznikiem nr 2-8 do SIWZ.(...)

W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) (...) 5. Formularz cenowo-

techniczny– zgodnie z załącznikiem nr 2-8 (w tym 3,5,8 po zmianach) oraz 12-15 do SIWZ.(...)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Oferta musi być zabezpieczona

wadium w wysokości określonej w SIWZ. Szczegółowy sposób oraz formę wnoszenia wadium Zamawiający zawarł w

rozdziale XVIII SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Oferta musi być

zabezpieczona wadium w wysokości Zadanie 1 - 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100) Zadanie 2 - 3 200,00 zł

(słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100) Zadanie 3 - 4 400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100)

Zadanie 4 - 2 050,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100) Zadanie 5 - 100,00 zł (słownie: sto złotych

00/100) Zadanie 6 - 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) Zadanie 7 - 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset

złotych 00/100) Zadanie 8 - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) Zadanie 9 - 260,00 zł (słownie: dwieście

sześćdziesiąt złotych 00/100) Zadanie 10 - 1 280,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100) Zadanie

11 - 710,00 zł (słownie: siedemset dziesięć złotych 00/100) Szczegółowy sposób oraz formę wnoszenia wadium

Zamawiający zawarł w rozdziale XVIII SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5)
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W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki

wprowadzenia zmian: 1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór

umowy (załącznik nr 10). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia

publicznego. (...)

W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz

warunki wprowadzenia zmian: 1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej

SIWZ wzór umowy (załącznik nr 10 po zmianach). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie

realizacji zamówienia publicznego. (...)

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: 2021-01-22,

godzina: 10:00

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

2021-02-05, godzina: 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 8 Nazwa: Dostawa drobnego sprzętu medycznego (kołnierze

ortopedyczne i worki resuscytacyjne) 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:Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego

sprzętu medycznego (kołnierze ortopedyczne i worki resuscytacyjne). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera

załącznik nr 12 do SIWZ - Formularz cenowo-techniczny zadania nr 8. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

33141730-6,33157700-2 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia:

2021-05-04 data zakończenia: 2021-05-31 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena ofertowa 90,00 okres

gwarancji 10,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: Pakiet powstał w wyniku wydzielenia pozycji nr 6,7,11,12,13 z

zadania nr 4. Pierwotna numeracja pozycji została zachowana.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 9 Nazwa: Dostawa drobnego sprzętu medycznego (pasy
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magnetyczne) 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:Przedmiotem zamówienia jest dostawa

drobnego sprzętu medycznego (pasy magnetyczne). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 13

do SIWZ - Formularz cenowo-techniczny zadania nr 9. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33196000-0 3) Wartość

części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas

trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: 2021-05-04 data zakończenia:

2021-05-31 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena ofertowa 90,00 okres gwarancji 10,00 6) INFORMACJE

DODATKOWE: Pakiet powstał w wyniku wydzielenia pozycji nr 10 z zadania nr 4. Pierwotna numeracja pozycji

została zachowana.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 10 Nazwa: Dostawa drobnego sprzętu medycznego (pozycjonery

żelowe) 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:Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu

medycznego (pozycjonery żelowe). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 14 do SIWZ -

Formularz cenowo-techniczny zadania nr 10. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33196000-0 3) Wartość części

zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania

lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: 2021-05-04 data zakończenia:

2021-05-31 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena ofertowa 90,00 okres gwarancji 10,00 6) INFORMACJE

DODATKOWE: Pakiet powstał w wyniku wydzielenia pozycji nr 17 z zadania nr 4. Pierwotna numeracja pozycji

została zachowana.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 11 Nazwa: Dostawa drobnego sprzętu medycznego (rolki

transportowe) 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:Przedmiotem zamówienia jest dostawa

drobnego sprzętu medycznego (rolki transportowe). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 15

do SIWZ - Formularz cenowo-techniczny zadania nr 11. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33196000-0 3) Wartość

części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas

trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: 2021-05-04 data zakończenia:

2021-05-31 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena ofertowa 90,00 okres gwarancji 10,00 6) INFORMACJE

DODATKOWE: Pakiet powstał w wyniku wydzielenia pozycji nr 19 z zadania nr 4. Pierwotna numeracja pozycji
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została zachowana.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK NR I

Punkt: INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 4 Nazwa: Dostawa drobnego sprzętu medycznego. (...) 6)

INFORMACJE DODATKOWE: . Z Zadania nr 4 (Załącznik nr 5 do SIWZ) pozycje o numerach: 6, 7, 11, 12, 13

zostały wydzielone do Zadania nr 8, 10 została wydzielona do Zadania nr 9, 17 została wydzielona do Zadania nr 10,

19 została wydzielona do Zadania nr 11. Pozostałe pozycje tj. 1-5, 8-9, 14-16,18,20-22 stanowią Zadanie nr 4

(Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach) Zamawiający zachował pierwotną numerację pozycji dla wydzielonego

asortymentu.
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