
Ogłoszenie nr 540097705-N-2019 z dnia 20-05-2019 r.

Katowice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 546670-N-2019

Data: 13/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi,

Krajowy numer identyfikacyjny 27124103800000, ul. ul. Głowackiego  10, 40-052  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 827 333, e-mail

zampub@zozmswia.internetdsl.pl, faks 327 827 333.

Adres strony internetowej (url): www.zozmswia.katowice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II
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Punkt: 3

W ogłoszeniu jest: Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: NIE Oferty lub wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

W ogłoszeniu powinno być: Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: TAK Oferty lub

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 3

W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE

PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Nie

W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7

W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)1. Pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących

wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty

dokumentów.
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W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)1. Pełnomocnictwo lub umowa podmiotów

występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z

załączonych do oferty dokumentów. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w

art. 86 ust. 5, ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP wg. Wzoru zamieszczonego w Rozdziale II pkt 4 SIWZ. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z inny wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2019-05-24, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2019-05-28, godzina:

10:00,

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
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przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1

ustawy

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr:1 Nazwa:

Linie krwi typu "A" 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Linie krwi w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik

Zamówień(CPV): 33181520-3 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Cena

brutto Znaczenie 60,00 Kryterium Termin dostawy Znaczenie 40,00

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr:2 Nazwa:

Linie krwi typu "B" 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Linie krwi w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik

Zamówień(CPV): 33181520-3 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Cena

brutto Znaczenie 60,00 Kryterium Termin dostawy Znaczenie 40,00
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Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr:3

Nazwa: Dializatory 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Dializatory w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik

Zamówień(CPV): 33181520-3 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Cena

brutto Znaczenie 60,00 Kryterium Termin dostawy Znaczenie 40,00

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr:4

Nazwa: Igły dializacyjne 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Igły dializacyjne w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik

Zamówień(CPV): 33181520-3 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Cena

brutto Znaczenie 60,00 Kryterium Termin dostawy Znaczenie 40,00

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
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Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr:5

Nazwa: Wodorowęglan sodu typu "A" 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego-określenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wodorowęglan sodu w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do

SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33181520-3 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria

oceny ofert: Kryterium Cena brutto Znaczenie 60,00 Kryterium Termin dostawy Znaczenie 40,00

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr:6

Nazwa: Wodorowęglan sodu typu "B" 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego-określenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wodorowęglan sodu w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do

SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33181520-3 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria

oceny ofert: Kryterium Cena brutto Znaczenie 60,00 Kryterium Termin dostawy Znaczenie 40,00

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:

Punkt:
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Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr:7

Nazwa: Koncentraty i inne 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego-określenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Koncentraty i inne w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do

SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692800-5 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5)

Kryteria oceny ofert: Kryterium Cena brutto Znaczenie 60,00 Kryterium Termin dostawy Znaczenie 40,00

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr:8

Nazwa: Cewniki 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego-określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane: Cewniki w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. 2) Wspólny

Słownik Zamówień(CPV): 33181520-3 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Cena brutto Znaczenie 60,00 Kryterium Termin dostawy Znaczenie 40,00

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr:9

Nazwa: Sterylny opatrunek 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego-określenie zapotrzebowania

na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sterylne opatrunki w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1

do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33181520-3 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5)

Kryteria oceny ofert: Kryterium Cena brutto Znaczenie 60,00 Kryterium Termin dostawy Znaczenie 40,00

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część

nr:10 Nazwa: Preparat typu Dialox 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego-określenie zapotrzebowania

na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Preparat typu Dialox w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr

1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692800-5 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5)

Kryteria oceny ofert: Kryterium Cena brutto Znaczenie 60,00 Kryterium Termin dostawy Znaczenie 40,00

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część

nr:11 Nazwa: Paski testowe typu "A" 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego-określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Paski testowe w ilości i asortymencie określonym w
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załączniku nr 1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33181520-3 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w

miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Cena brutto Znaczenie 60,00 Kryterium Termin dostawy Znaczenie 40,00

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część

nr:12 Nazwa: Paski testowe typu "B" 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego-określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Paski testowe w ilości i asortymencie określonym w

załączniku nr 1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33181520-3 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w

miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Cena brutto Znaczenie 60,00 Kryterium Termin dostawy Znaczenie 40,00

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część

nr:13 Nazwa: Filtr typu "A" 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego-określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Filtry w ilości i asortymencie określonym w

załączniku nr 1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33181520-3 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w

miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Cena brutto Znaczenie 60,00 Kryterium Termin dostawy Znaczenie 40,00
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Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część

nr:14 Nazwa: Filtr typu "A" 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego-określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Filtry w ilości i asortymencie określonym w

załączniku nr 1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33181520-3 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres

w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Cena brutto Znaczenie 60,00 Kryterium Termin dostawy Znaczenie

40,00

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część

nr:15 Nazwa: Sporotal 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego-określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sporotal w ilości i asortymencie określonym w

załączniku nr 1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33181520-3 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres

w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Cena brutto Znaczenie 60,00 Kryterium Termin dostawy Znaczenie

40,00
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Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:16 Nazwa: Citrosteril 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego-określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Citrosteril w ilości i asortymencie określonym w

załączniku nr 1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33181520-3 4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Cena brutto Znaczenie 60,00 Kryterium Termin dostawy

Znaczenie 40,00

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:17 Nazwa: Zestaw cewników 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego-

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zestaw cewników w ilości i

asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33181520-3 4) Czas trwania

lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Cena brutto Znaczenie 60,00 Kryterium

Termin dostawy Znaczenie 40,00
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