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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 316183 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 309575 - 2011 data 25.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, woj. lubelskie, tel.
83 3552113, fax. 83 3552113.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

    * Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
    * W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia są dostawy wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej w podziale na
zadania do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie w asortymencie i
ilościach określonych szczegółowo na załączonych formularzach cenowych - Zadania od nr 1 do 26 tj.:
Zadanie Nr 1 - Akcesoria do aparatury medycznej Zadanie Nr 2 - Filmy RTG Zadanie Nr 3 - Cewniki,
kanki, zgłębniki Zadanie Nr 4 - Filtry antybakteryjne Zadanie Nr 5 - Akcesoria do poboru tlenu Zadanie Nr
6 - Strzykawki Zadanie Nr 7 - Klipsy i trokary Zadanie Nr 8 - Łączniki i obwody oddechowe Zadanie Nr 9 -
Narzędzia medyczne Zadanie Nr 10 - Papier i rękaw do sterylizacji Zadanie Nr 11 - Papier rejestracyjny,
elektrody, żel Zadanie Nr 12 - Paski pH, test ureazowy, utrwalacz cytologiczny Zadanie Nr 13 - Przyrządy
do przetoczeń Zadanie Nr 14 - Rękawice diagnostyczne i sterylne Zadanie Nr 15 - Różne jednorazowego
użytku Zadanie Nr 16 - Różne wielorazowego użytku Zadanie Nr 17 - Rurki intubacyjne i tracheostomijne
Zadanie Nr 18 - Akcesoria do ssaków medycznych Zadanie Nr 19 - Rury pacjenta Zadanie Nr 20 -
Akcesoria do sterylizatora AS669AP Zadanie Nr 21 - Staplery i ładunki do staplera Zadanie Nr 22 - Igły,
kaniule Zadanie Nr 23 - Testy do sterylizacji parą wodną Zadanie Nr 24 - Akcesoria do Neopuff Zadanie
Nr 25 - Kubeczki i butelki dla noworodków Zadanie Nr 26 - Zestawy do CT..
    * W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej w
podziale na zadania do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie w
asortymencie i ilościach określonych szczegółowo na załączonych formularzach cenowych - Zadania od
nr 1 do 26 tj.: Zadanie Nr 1 - Akcesoria do aparatury medycznej Zadanie Nr 2 - Filmy RTG Zadanie Nr 3 -
Cewniki, kanki, zgłębniki Zadanie Nr 4 - Filtry antybakteryjne Zadanie Nr 5 - Akcesoria do poboru tlenu
Zadanie Nr 6 - Strzykawki Zadanie Nr 7 - Klipsy i trokary Zadanie Nr 8 - Łączniki i obwody oddechowe
Zadanie Nr 9 - Narzędzia medyczne Zadanie Nr 10 - Papier i rękaw do sterylizacji Zadanie Nr 11 - Papier
rejestracyjny, elektrody, żel Zadanie Nr 12 - Paski pH, test ureazowy, utrwalacz cytologiczny Zadanie Nr
13 - Przyrządy do przetoczeń Zadanie Nr 14 - Rękawice diagnostyczne i sterylne Zadanie Nr 15 - Różne
jednorazowego użytku Zadanie Nr 16 - Różne wielorazowego użytku Zadanie Nr 17 - Rurki intubacyjne i
tracheostomijne Zadanie Nr 18 - Akcesoria do ssaków medycznych Zadanie Nr 19 - Rury pacjenta
Zadanie Nr 20 - Akcesoria do sterylizatora AS669AP Zadanie Nr 21 - Staplery i ładunki do staplera
Zadanie Nr 22 - Igły, kaniule Zadanie Nr 23 - Testy do sterylizacji parą wodną Zadanie Nr 24 - Akcesoria
do Neopuff Zadanie Nr 25 - Kubeczki i butelki dla noworodków Zadanie Nr 26 - Zestawy do CT Zadanie
Nr 27 - Zestawy i igły do znieczuleń..

    * Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6).
    * W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 26..
    * W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 27..

    * Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
    * W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości: - Zadanie Nr 1 - 200,00 zł słownie zł: dwieście - Zadanie Nr 2 - 250,00 zł
słownie zł: dwieście pięćdziesiąt - Zadanie Nr 3 - 350,00 zł słownie zł: trzysta pięćdziesiąt - Zadanie Nr 4 -
150,00 zł słownie zł: sto pięćdziesiąt - Zadanie Nr 5 - 40,00 zł słownie zł: czterdzieści - Zadanie Nr 6 -
500,00 zł słownie zł: pięćset - Zadanie Nr 7 - 150,00 zł słownie zł: sto pięćdziesiąt - Zadanie Nr 8 - 230,00
zł słownie zł: dwieście trzydzieści - Zadanie Nr 9 - 350,00 zł słownie zł: trzysta pięćdziesiąt - Zadanie Nr
10 - 300,00 zł słownie zł: trzysta - Zadanie Nr 11 - 200,00 zł słownie zł: dwieście - Zadanie Nr 12 - 40,00 zł
słownie zł: czterdzieści - Zadanie Nr 13 - 500,00 zł słownie zł: pięćset - Zadanie Nr 14 - 1 600,00 zł
słownie zł: jeden tysiąc sześćset - Zadanie Nr 15 - 500,00 zł słownie zł: pięćset - Zadanie Nr 16 - 110,00 zł
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słownie zł: sto dziesięć - Zadanie Nr 17 - 350,00 zł słownie zł: trzysta pięćdziesiąt - Zadanie Nr 18 -
180,00 zł słownie zł: sto osiemdziesiąt - Zadanie Nr 19 - 40,00 zł słownie zł: czterdzieści - Zadanie Nr 20 -
60,00 zł słownie zł: sześćdziesiąt - Zadanie Nr 21 - 550,00 zł słownie zł: pięćset pięćdziesiąt - Zadanie Nr
22 - 1 200,00 zł słownie zł: jeden tysiąc dwieście - Zadanie Nr 23 - 150,00 zł słownie zł: sto pięćdziesiąt -
Zadanie Nr 24 - 100,00 zł słownie zł: sto dziesięć - Zadanie Nr 25 - 20,00 zł słownie zł: dwadzieścia -
Zadanie Nr 26 - 600,00 zł słownie zł: sześćset.
    * W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Składając ofertę każdy Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - Zadanie Nr 1 - 200,00 zł słownie zł: dwieście - Zadanie
Nr 2 - 250,00 zł słownie zł: dwieście pięćdziesiąt - Zadanie Nr 3 - 350,00 zł słownie zł: trzysta pięćdziesiąt
- Zadanie Nr 4 - 150,00 zł słownie zł: sto pięćdziesiąt - Zadanie Nr 5 - 40,00 zł słownie zł: czterdzieści -
Zadanie Nr 6 - 500,00 zł słownie zł: pięćset - Zadanie Nr 7 - 150,00 zł słownie zł: sto pięćdziesiąt -
Zadanie Nr 8 - 230,00 zł słownie zł: dwieście trzydzieści - Zadanie Nr 9 - 350,00 zł słownie zł: trzysta
pięćdziesiąt - Zadanie Nr 10 - 300,00 zł słownie zł: trzysta - Zadanie Nr 11 - 200,00 zł słownie zł: dwieście
- Zadanie Nr 12 - 40,00 zł słownie zł: czterdzieści - Zadanie Nr 13 - 500,00 zł słownie zł: pięćset - Zadanie
Nr 14 - 1 600,00 zł słownie zł: jeden tysiąc sześćset - Zadanie Nr 15 - 500,00 zł słownie zł: pięćset -
Zadanie Nr 16 - 110,00 zł słownie zł: sto dziesięć - Zadanie Nr 17 - 350,00 zł słownie zł: trzysta
pięćdziesiąt - Zadanie Nr 18 - 180,00 zł słownie zł: sto osiemdziesiąt - Zadanie Nr 19 - 40,00 zł słownie zł:
czterdzieści - Zadanie Nr 20 - 60,00 zł słownie zł: sześćdziesiąt - Zadanie Nr 21 - 550,00 zł słownie zł:
pięćset pięćdziesiąt - Zadanie Nr 22 - 900,00 zł słownie zł: dziewięćset - Zadanie Nr 23 - 150,00 zł słownie
zł: sto pięćdziesiąt - Zadanie Nr 24 - 100,00 zł słownie zł: sto dziesięć - Zadanie Nr 25 - 20,00 zł słownie
zł: dwadzieścia - Zadanie Nr 26 - 600,00 zł słownie zł: sześćset - Zadanie Nr 27 - 300,00 zł słownie zł:
trzysta.

    * Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
    * W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony
formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji wraz z wypełnionymi
formularzami cenowymi załącznika nr 2. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie oferowane wyroby są
dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
zgodnie z Załącznikiem nr 6 do siwz. 3. Dotyczy zadania 14: Załącznik nr 7 do siwz - oświadczenie
Wykonawcy, że zaoferowane rękawice medyczne spełniają wymagania normy PN-EN 455-1-2-3 lub
równoważnej..
    * W ogłoszeniu powinno być: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony
formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji wraz z wypełnionymi
formularzami cenowymi załącznika nr 2 i nr 2a. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie oferowane
wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do siwz. 3. Dotyczy zadania 14: Załącznik nr 7 do siwz - oświadczenie
Wykonawcy, że zaoferowane rękawice medyczne spełniają wymagania normy PN-EN 455-1-2-3 lub
równoważnej. 4. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca do oferty przedłoży: -
Oświadczenie, potwierdzone przez producenta wstrzykiwacza kontrastu (Medrad Vistron CT), bądź jego
autoryzowanego przedstawiciela i/lub serwis: a) że zaproponowane produkty równoważne wykazują w
100% cechy produktu oryginalnego w zakresie składu fizyko-chemicznego, reakcji i wpływu na kontakt z
organizmem ludzkim oraz gwarantowanej jakości badania. b) że zaproponowane produkty równoważne
są w pełni kompatybilne ze wstrzykiwaczem kontrastu Medard Vistron CT..

    * Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
    * W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.12.2011 godzina 10:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 136,
21-200 Parczew, Sekcja Zamówień Publicznych, Sekretariat..
    * W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 14.12.2011 godzina 10:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul.
Kościelna 136, 21-200 Parczew, Sekcja Zamówień Publicznych, Sekretariat..

    * Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: załącznik.
    * W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Zadanie Nr 22 - Igły, kaniule. 1) Krótki opis ze wskazaniem
wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie zawiera 52 pozycji asortymentowych. 2) Wspólny Słownik
Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4)
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 96 o 2. Okres, przez który
nie wzrosną ceny ofertowe - 4.
    * W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Zadanie Nr 22 - Igły, kaniule. 1) Krótki opis ze
wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie zawiera 37 pozycji asortymentowych. 2) Wspólny
Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
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4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 96 o 2. Okres, przez
który nie wzrosną ceny ofertowe - 4.

    * Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: załącznik.
    * W ogłoszeniu jest: Części od 1 do 26.
    * W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Zadanie Nr 27 - Zestawy i igły do znieczuleń. 1)
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie zawiera 15 pozycji
asortymentowych. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1. 3) Czas trwania lub termin
wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 96 o 2. Okres, przez który nie wzrosną ceny ofertowe - 4.

                                                                                  Podpisał:

                                                                                                           Dyrektor
                                                                  Samodzielnego Publicznego
                                                                 Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                                                 w Parczewie

                                                                  mgr Janusz Hordejuk


