Ogłoszenie nr 540152516-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Malbork:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 571826-N-2019
Data: 10/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. , Krajowy numer identyfikacyjny 22041530500000, ul. ul.
Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 55 6460264, e-mail
sekretariat@pcz.net.pl, faks 55 6460235.
Adres strony internetowej (url): www.pcz.net.pl
Adres profilu nabywcy: www.pcz.net.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: wykaz min. 1 dostawy (do podmiotu leczniczego) sprzętu medycznego o
charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej: 1) dla Zadania nr 1 150 000,00 zł brutto 2) dla Zadania nr 2 – 150 000,00 zł brutto 3) dla Zadania nr 3 – 130 000,00 zł
brutto 4) dla Zadania nr 4 – 16 000,00 zł brutto 5) dla Zadania nr 5 – 8 000,00 zł brutto wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu- wzór
wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: wykaz min. 1 dostawy sprzętu medycznego do podmiotu leczniczego
tj.: a. dla Zadania nr 1 – dostawy aparatu do znieczulania o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto
b. dla Zadania nr 2 – dostawy stołu operacyjnego o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto c. dla
zadania nr 3 – dostawy toru wizyjnego o wartości co najmniej 130 000,00 zł brutto d. dla zadania nr 4
– dostawy defibrylatora o wartości co najmniej 16 000,00 zł brutto e. dla zadania nr 5 – dostawy
myjni narzędziowej o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu- wzór wykazu stanowi załącznik nr
5 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: 1. dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do użytkowania na terenie
Polski i UE - certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub oświadczenie
z uzasadnieniem, że dane urządzenie nie podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru Wyrobów
Medycznych. 2. firmowe materiały informacyjne/katalogi/broszury (w języku polskim)
potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z wyraźnym oznaczeniem przez Wykonawcę,
który parametr potwierdza zapis dokumentu.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wypełniony załącznik nr 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 (w zależności od
wybranego zadania). 2. dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do użytkowania na terenie
Polski i UE - certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub oświadczenie
z uzasadnieniem, że dane urządzenie nie podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru Wyrobów
Medycznych. 3. firmowe materiały informacyjne/katalogi/broszury (w języku polskim)
potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z wyraźnym oznaczeniem przez Wykonawcę,
który parametr potwierdza zapis dokumentu.

