
Ogłoszenie nr 540281216-N-2019 z dnia 24-12-2019 r. 

Rybnik:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 638681-N-2019 

Data: 24/12/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w 

Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 27278032300014, ul. ul. Energetyków  46, 44-200  

Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0324291000, 4291288, e-mail zampub@szpital.rybnik.pl, 

faks 324 291 225. 

Adres strony internetowej (url): www.szpital.rybnik.pl 

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 są dostawy odczynników i wyrobów medycznych 

do analizatora parametrów krytycznych SOR na okres 2 lat, dla Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. 

Specyfikację zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 

załącznik nr nr 1.1.A – 1.1.C do specyfikacji („Formularz cenowy”). Zamawiający opisując 

przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment zgodnie z potrzebami szpitala, 

dopuszcza także produkt równoważny, przez który rozumie się asortyment o identycznym 

przeznaczeniu i o parametrach nie gorszych z punktu widzenia użytkownika jak opisany w 
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załączniku nr 1.1 („Formularz cenowy”) oraz kompatybilny do aparatu będącego w posiadaniu 

Zamawiającego. Podane w formularzach cenowych ilości dotyczą okresu 24 miesięcy lub do 

wyczerpania wartości umowy w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze. Ilości te 

mają charakter orientacyjny i mogą się zmieniać w zależności od potrzeb szpitala. Dostawy będą 

się odbywać transportem na koszt Wykonawcy wg zasad ustalonych w umowie. Zasady tam 

określone wskazują m. in. obowiązki w zakresie sposobu i terminów realizacji dostaw. Pozostałe 

warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia („Wzór umowy”). Zaoferowany asortyment musi: 1. odpowiadać treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia – w tym spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione w 

formularzu cenowym; 2. posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, potwierdzone oświadczeniem zawartym w formularzu oferty 

(dotyczy także oferowanych w dzierżawie urządzeń), 3. posiadać termin ważności asortymentu 

nie krótszy niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia, chyba że w formularzu cenowym 

zaznaczono inaczej (dotyczy asortymentu, dla którego określa się termin ważności). 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników i wyrobów 

medycznych do analizatora parametrów krytycznych SOR na okres 2 lat, dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w 

Rybniku. Specyfikację zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 

załącznik nr nr 1.1 do specyfikacji („Formularz cenowy”). Zamawiający opisując przedmiot 

zamówienia określił szczegółowo asortyment zgodnie z potrzebami szpitala, dopuszcza także 

produkt równoważny, przez który rozumie się asortyment o identycznym przeznaczeniu i o 

parametrach nie gorszych z punktu widzenia użytkownika jak opisany w załączniku nr 1.1 

(„Formularz cenowy”) oraz kompatybilny do aparatu będącego w posiadaniu Zamawiającego. 

Podane w formularzach cenowych ilości dotyczą okresu 24 miesięcy lub do wyczerpania 

wartości umowy w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze. Ilości te mają charakter 

orientacyjny i mogą się zmieniać w zależności od potrzeb szpitala. Dostawy będą się odbywać 

transportem na koszt Wykonawcy wg zasad ustalonych w umowie. Zasady tam określone 

wskazują m. in. obowiązki w zakresie sposobu i terminów realizacji dostaw. Pozostałe warunki 

zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(„Wzór umowy”). Zaoferowany asortyment musi: 1. odpowiadać treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia – w tym spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione w formularzu 

cenowym; 2. posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami prawa, potwierdzone oświadczeniem zawartym w formularzu oferty (dotyczy także 

oferowanych w dzierżawie urządzeń), 3. posiadać termin ważności asortymentu nie krótszy niż 6 

miesięcy od momentu dostarczenia, chyba że w formularzu cenowym zaznaczono inaczej 

(dotyczy asortymentu, dla którego określa się termin ważności). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 7) 

W ogłoszeniu jest: 1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy: 

1.1. do oferty - dołączyć następujące oświadczenia: oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia wg wzoru dołączonego do specyfikacji jako załącznik nr 2; 1.2 w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz 

adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy: 2.1. do oferty - NIE 

DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA 2.2. na wezwanie zamawiającego (dotyczy 

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) - Zamawiający nie wymaga dokumentów 

na wezwanie. 3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada 

wymaganiom zamawiającego należy: 3.1. do oferty – dołączyć następujące oświadczenia: 

oświadczenie dotyczące posiadania dopuszczenia do obrotu i do używania dla wszystkich 

zaoferowanych produktów (dotyczy całego zaoferowanego asortymentu scharakteryzowanego w 

załączniku nr 1.1.A i 1.1.B) oraz oświadczenie potwierdzające, że zaoferowany przedmiot 

zamówienia scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 spełnia wymogi zamawiającego. 

Oświadczenia zawierają się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 do SIWZ. 3.2 na 

wezwanie zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) - 

Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

należy: 1.1. do oferty - dołączyć następujące oświadczenia: oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia wg wzoru dołączonego do specyfikacji jako załącznik nr 2; 1.2 w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz 
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adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy: 2.1. do oferty - NIE 

DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA 2.2. na wezwanie zamawiającego (dotyczy 

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) - Zamawiający nie wymaga dokumentów 

na wezwanie. 3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada 

wymaganiom zamawiającego należy: 3.1. do oferty – dołączyć następujące oświadczenia: 

oświadczenie dotyczące posiadania dopuszczenia do obrotu i do używania dla wszystkich 

zaoferowanych produktów (dotyczy całego zaoferowanego asortymentu scharakteryzowanego w 

załączniku nr 1.1) oraz oświadczenie potwierdzające, że zaoferowany przedmiot zamówienia 

scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 spełnia wymogi zamawiającego. Oświadczenia 

zawierają się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 do SIWZ. 3.2 na wezwanie 

zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) - Zamawiający 

nie wymaga dokumentów na wezwanie. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6) 

W ogłoszeniu jest: Wykonawca sporządza ofertę wg wzoru formularza oferty, stanowiącego 

załącznik nr 1 do specyfikacji, dołączając do niej: 1. formularz cenowy (wg wzoru - załącznik nr 

1.1.A - 1.1.C do specyfikacji); 2. Oświadczenia i dokumenty służące wykazaniu braku podstaw 

do wykluczenia - oświadczenie, o którym mowa w punkcie IV.1.1 specyfikacji (wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia); 3. 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy, 

zgodnie z wymaganiami specyfikacji). Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zawarta jest w 

rozdziale I specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca sporządza ofertę wg wzoru formularza oferty, 

stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji, dołączając do niej: 1. formularz cenowy (wg wzoru 

- załącznik nr 1.1 do specyfikacji); 2. Oświadczenia i dokumenty służące wykazaniu braku 

podstaw do wykluczenia - oświadczenie, o którym mowa w punkcie IV.1.1 specyfikacji (wg 
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wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia); 3. 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy, 

zgodnie z wymaganiami specyfikacji). Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zawarta jest w 

rozdziale I specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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