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Ogłoszenie nr 500012107-N-2018 z dnia 16-01-2018 r.

Bochnia:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 503543-N-2018 

Data: 10/01/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty

Wieckiej, Krajowy numer identyfikacyjny 000304349, ul. Krakowska  31, 32-700  Bochnia, woj.

małopolskie, państwo Polska, tel. +48146153233, e-mail zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, faks

+486153234. 

Adres strony internetowej (url): www.szpital-bochnia.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.4) 

W ogłoszeniu jest: II.4) 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: II.4.1) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa odczynników do

hematologii (dalej jako Towar) wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej dla Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Opis przedmiotu zamówienia Szacunkowa ilość oznaczeń Odczynniki niezbędne do wykonania

oznaczeń morfologii, cytozy płynów (PMR, płyny z jam ciała) w tym 1000 oz. retikulocytów 56

000 
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W ogłoszeniu powinno być: II.4) 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: II.4.1) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa odczynników do

hematologii (dalej jako Towar) wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej dla Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Opis przedmiotu zamówienia Szacunkowa ilość oznaczeń Odczynniki niezbędne do wykonania

oznaczeń morfologii, w tym 300 oz. cytozy płynów (PMR, płyny z jam ciała) i 1000 oz.

retikulocytów 56 000 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.6) 

W ogłoszeniu jest: III.6.1) Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę,

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,

terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, tj.: 1).

Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby, które tego wymagają, spełniają wymagania

przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.

poz. 211 z póź. zm.) oraz w aktach wykonawczych do nich, a także w obowiązujących

przepisach Unii Europejskiej; lub w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów, które nie

podlegają w/w przepisom wykaz tych produktów/wyrobów. 2). Karta katalogowa lub folder w j.

polskim – ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim potwierdzające

oferowane parametry techniczno – funkcjonalne zawierające dane określone w wymaganiach dla

aparatury diagnostycznej, potwierdzone za zgodność pozwalająca Zamawiającemu na

stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów (dopuszcza się wersję elektroniczną) 3). Ulotki

informacyjne w języku polskim zawierające szczegółowe informacje dotyczące oferowanych

odczynników potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry z uwzględnieniem

informacji nt.: zakresu pomiarowego (liniowości testu), czułości testu (granicy wykrywalności

analitycznej), trwałości odczynnika po otwarciu opakowania, trwałości odczynnika na pokładzie

analizatora dla wszystkich zaproponowanych odczynników. (dopuszcza się wersję elektroniczną)

- każda strona musi zostać opisana której pozycji dotyczy 

W ogłoszeniu powinno być: III.6.1) Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie
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Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp,

tj.: 1). Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby, które tego wymagają, spełniają

wymagania przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U.

z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.) oraz w aktach wykonawczych do nich, a także w obowiązujących

przepisach Unii Europejskiej; lub w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów, które nie

podlegają w/w przepisom wykaz tych produktów/wyrobów. 2). Karta katalogowa lub folder w j.

polskim – ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim potwierdzające

oferowane parametry techniczno – funkcjonalne zawierające dane określone w wymaganiach dla

aparatury diagnostycznej, potwierdzone za zgodność pozwalająca Zamawiającemu na

stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów (dopuszcza się wersję elektroniczną) 3). Ulotki

informacyjne w języku polskim zawierające szczegółowe informacje dotyczące oferowanych

odczynników potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry z uwzględnieniem

informacji odpowiednio dla danego odczynnika między innymi dotyczącego np. zakresu

pomiarowego (liniowości testu), czułości testu (granicy wykrywalności analitycznej), trwałości

odczynnika po otwarciu opakowania, trwałości odczynnika na pokładzie analizatora dla

wszystkich zaproponowanych odczynników. (dopuszcza się wersję elektroniczną) - każda strona

musi zostać opisana której pozycji dotyczy 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2) 

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-01-19, godzina: 12:00, 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-23, godzina: 12:00, 


