Krotoszyn, 05.01.2018 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak: DTECH/1/14/17

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego dla zadania pod nazwą:
Dostawa aparatury medycznej i sprzętu do diagnostyki, terapii i opieki neonatologicznej

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:
 Rozdział VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA pkt. 9 ppkt 9) otrzymuje brzmienie:

prospektu lub folderu lub broszury dla oferowanej aparatury, pozwalających na potwierdzenie
spełniania przez oferowane dostawy podstawowych wymagań określonych przez Zamawiającego w
Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załącznikach nr 3.1 – 3.6 do SIWZ (w odniesieniu do
części zamówienia, której wykonanie Wykonawca oferuje);
 Rozdział VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA pkt. 9 ppkt 11) otrzymuje
brzmienie:

certyfikatu zgodności wydanego przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną potwierdzającego
uprawnienie do oznakowania znakiem CE lub ‐ jeżeli przepisy Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o
wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211) nie wymagają dla oferowanej klasy wyrobu
medycznego uzyskania certyfikatu zgodności wydanego przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną
potwierdzającego uprawnienie do oznakowania znakiem CE ‐ oświadczenia Wykonawcy o tym, że
dany produkt spełnia wymagania zasadnicze i jest oznakowany znakiem CE, z podaniem producenta,
nazwy i modelu oferowanego wyrobu medycznego.
 § 5 ust. 16 Części II SIWZ ‐ Wzór umowy otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o planowanym terminie
zakończenia produkcji oraz dystrybucji akcesoriów i części zamiennych do wersji i modelu przedmiotu
niniejszej umowy, z wyprzedzeniem 1 roku, z zastrzeżeniem ust. 17.
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert.
Zamawiający zmienia termin składania ofert na: 24.01.2018 r.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:
 Rozdział X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT pkt. 14 otrzymuje brzmienie:

Zaleca się umieszczenie oferty w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i
adresem Wykonawcy wraz z oznaczeniem:

OFERTA W PRZETARGU PN.:
Dostawa aparatury medycznej i sprzętu do diagnostyki, terapii i opieki neonatologicznej
postępowanie nr DTECH/1/14/17
NIE OTWIERAĆ PRZED 24.01.2018 R. GODZ. 10.30

 Rozdział XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1.

2.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krotoszynie ul. Młyńska 2, 63‐700 Krotoszyn (sekretariat) do dnia 24.01.2018 r. do
godz.10:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krotoszynie ul. Młyńska 2, 63‐700 Krotoszyn (sala konferencyjna, parter) w dniu
24.01.2018. o godz.10:30. Otwarcie ofert jest jawne.

Zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je
uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

