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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 24083705400000, ul. ul.

Szpitalna  1, 41-219  Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 41 30 111, e-mail

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl, faks 32 41 30 112.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9)

W ogłoszeniu jest: I. Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się w terminie: a) dostawa

asortymentu określonego w formularzu asortymentowo cenowym Wykonawcy - do 12 miesięcy od

dnia zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie wystąpi

pierwsze, - dzierżawa aparatów (czytników) - do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub

wyczerpania wartości umowy asortymentu (systemu zamkniętego-Pakiet nr 1. 2. Dostawa aparatów

do 7 dni od daty podpisania umowy. 3. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w

ilościach wskazanych w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 3 dni od dnia
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złożenia zamówienia faksem lub e-mailem. 4. Wykonawca dostarczy asortyment wysokiej

jakości, o właściwych parametrach użytkowych i terminem ważności wszystkich wyrobów w

dniu dostawy, co najmniej 6 miesięcy, a w przypadku probówek do badań koagulologicznych

termin ważności minimum 4 miesiące). 5. Zamawiający bez jakichkolwiek roszczeń finansowych

ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli: a) jakikolwiek element

przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z

obowiązującymi przepisami oraz warunkami, b) opakowanie będzie naruszone, c) dostarczony

asortyment nie będzie zgodny z zamówionym przedmiotem zamówienia. 6. Miejsce dostawy wraz

z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z

o.o. Sosnowiec ul. Szpitalna 1 i/lub ul. Zegadłowicza 3.

W ogłoszeniu powinno być: I. Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się w terminie:

a) dostawa asortymentu określonego w formularzu asortymentowo cenowym Wykonawcy - do 12

miesięcy od dnia zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy w zależności, które

zdarzenie wystąpi pierwsze, - dzierżawa aparatów (czytników) - do 12 miesięcy od dnia zawarcia

umowy lub wyczerpania wartości umowy asortymentu (systemu zamkniętego-Pakiet nr 1. 2.

Dostawa aparatów do 7 dni od daty podpisania umowy. 3. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem

odbywać się będą w ilościach wskazanych w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w

terminie do 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia faksem lub e-mailem. 4. Wykonawca

dostarczy asortyment wysokiej jakości, o właściwych parametrach użytkowych i terminem

ważności wszystkich wyrobów w dniu dostawy, co najmniej 6 miesięcy, a w przypadku probówek

do badań koagulologicznych termin ważności minimum 4 miesiące). 5. Zamawiający bez

jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy,

jeżeli: a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i

oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami, b) opakowanie będzie

naruszone, c) dostarczony asortyment nie będzie zgodny z zamówionym przedmiotem

zamówienia. 6. Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. Sosnowiec ul. Szpitalna 1 i/lub ul.

Zegadłowicza 3.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III
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Punkt: 5.3

W ogłoszeniu jest: a) dla Pakietu nr 1 - Katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, (tj.: wymaganych parametrów, cech techniczno-

użytkowych) zaoferowanych produktów (dotyczy również parametrów ocenianych). - Katalogi,

ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające szczegółowy opis parametrów technicznych

zaproponowanych aparatów (czytników) do odczytu OB. - próbki oferowanego asortymentu:

po 5 sztuk dla poz.od nr 1 do poz. nr 12 Formularza asortymentowo-cenowego (w tym dla poz.

nr 2, 10 i 11 próbki w ramach oceny jakościowej). Zaleca się opisanie dokumentów i próbek

numerem pozycji, której dotyczą, - do Pakietu nr 1 w/w dokumenty (w zakresie, w jakim

dotyczą) wymagane w niniejszym postępowaniu są celem dokonania na ich podstawie oceny

złożonej oferty w ramach kryterium jakościowego. W związku z tym, w zakresie danych

elementów oferty, podlegających ocenie, stanowią treść oferty i nie będzie miał zastosowania w

stosunku do nich art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Dokumenty wskazane w pkt. 2a) mogą byś również

dokumentami przedmiotowymi mającymi potwierdzić, że oferowany przedmiot zamówienia

odpowiada wymaganiom Zamawiającego). b) dla Pakietu nr 2 Katalogi, ulotki, opisy lub inne

dokumenty zawierające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, (tj.: wymaganych

parametrów, cech techniczno-użytkowych) zaoferowanych produktów.

W ogłoszeniu powinno być: a) dla Pakietu nr 1 - Katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty

zawierające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, (tj.: wymaganych parametrów, cech

techniczno-użytkowych) zaoferowanych produktów (dotyczy również parametrów

ocenianych). - Katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające szczegółowy opis

parametrów technicznych zaproponowanych aparatów (czytników) do odczytu OB. - próbki

oferowanego asortymentu: po 5 sztuk dla poz.od nr 1 do poz. nr 12 Formularza

asortymentowo-cenowego (w tym dla poz. nr 10 i 11 próbki w ramach oceny jakościowej).

Zaleca się opisanie dokumentów i próbek numerem pozycji, której dotyczą, - do Pakietu nr 1

w/w dokumenty (w zakresie, w jakim dotyczą) wymagane w niniejszym postępowaniu są

celem dokonania na ich podstawie oceny złożonej oferty w ramach kryterium jakościowego. W

związku z tym, w zakresie danych elementów oferty, podlegających ocenie, stanowią treść

oferty i nie będzie miał zastosowania w stosunku do nich art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Dokumenty

wskazane w pkt. 2a) mogą byś również dokumentami przedmiotowymi mającymi potwierdzić,

że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego). b) dla Pakietu
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nr 2 Katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia, (tj.: wymaganych parametrów, cech techniczno-użytkowych) zaoferowanych

produktów.
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