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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 189161-2015 z dnia 2015-12-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rybnik 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie realizowane dostawy wyrobów z włóknin medycznych dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Zamówienie podzielone jest na 14... 

Termin składania ofert: 2016-01-08  

 

Numer ogłoszenia: 189663 - 2015; data zamieszczenia : 28.12.2015 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  189161 - 2015 data 23.12.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 
46, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 0324291000, 4291288, fax. 032 4291225. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.1). 
• W ogłoszeniu jest:  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy wyrobów z włóknin medycznych 

(zamówienie: LAS-2690-PN/77-2015). 
• W ogłoszeniu powinno by ć: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy wyrobów z 

włóknin medycznych (zamówienie: LAS-2960-PN/77-2015 ). 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.6). 
• W ogłoszeniu jest:  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Zamawiający wymaga dołączenia 

do oferty następujących oświadczeń i dokumentów (oprócz formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1.1): 
- jako załącznik nr 1.1.A: Wymagania dotyczące zestawów. Załącznik ten określa wymagania zamawiającego 
(dotyczące minimalnego składu zestawów oraz sposobu pakowania), a jednocześnie - po podpisaniu przez 
wykonawcę i dołączeniu do oferty, stanowi (wymaganą do dołączenia do oferty) deklarację wykonawcy co do 
oferowanych zestawów - jako załącznik nr 1.2: Oświadczam, że ww. wykonawca jest w posiadaniu dopuszczeń 
do obrotu i do używania - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - dla zaoferowanego asortymentu oraz 
jest gotów do udostępnienia tych dopuszczeń na żądanie zamawiającego (także przed rozstrzygnięciem 
przetargu - w ramach udzielanych na wezwanie zamawiającego wyjaśnień) - wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1.2 do specyfikacji. Oświadczenie powyższe może być łączne, jeśli wykonawca składa ofertę na kilka 
pakietów, - jako załącznik 1.3 Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wszystkich 
wymagań określonych przez zamawiającego (dla całości zaoferowanych produktów) - w postaci katalogu, a jeżeli 
nie zawiera on potwierdzenia spełnienia wszystkich wymagań, to również w postaci: ulotek, etykiet handlowych, 
itp. Ponadto zamawiający wymaga deklaracji dotyczącej terminu ważności zaoferowanego asortymentu - 
deklarację taką zawiera wzór formularza oferty. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
wymagane jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W 
przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w punktach III.3.1 - 3.5 oraz III.4 niniejszego ogłoszenia należy 
wykazać, że warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy wykonawcy spełniają co najmniej łącznie, a żaden z nich 
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. W związku z tym w zakresie wykazania spełniania 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wystarczające jest złożenie jednego wspólnego oświadczenia 
wymienionego w punkcie III.3.1 - 3.5 i III.4.1 - wg wzoru dołączonego do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (jako załącznik nr 2.1). W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć odrębne dla każdego z wykonawców 
oświadczenia wymienione w punkcie III.4.2 wg wzoru dołączonego do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (jako załącznik nr 3.1) i odrębne dla każdego z wykonawców dokumenty, o których mowa w punkcie 
III.4.2 lub III.4.3 (wymagane jako załącznik nr 3.2 do oferty), a także odrębne dla każdego z wykonawców 
dokumenty, o których mowa w punkcie III.4.4 (wymagane jako załącznik nr 3.3 do oferty). 
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• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.16). 
• W ogłoszeniu jest:  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w wersji elektronicznej z ww. strony 
internetowej zamawiającego lub w formie pisemnej: u zamawiającego w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku - 
w godzinach 7:15-14:00 (płatność w kasie) albo pocztą za pobraniem. Adres strony internetowej oraz miejsce 
wydawania specyfikacji - jak w punkcie IV.4.1. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej powołując się na nazwę 
i numer referencyjny, podane w punkcie II.1.1. Koszt specyfikacji: 18,50 zł (nie obejmuje kosztów przesłania). 

• W ogłoszeniu powinno by ć: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w wersji elektronicznej z 
ww. strony internetowej zamawiającego lub w formie pisemnej: u zamawiającego w terminie 5 dni od dnia 
złożenia wniosku - w godzinach 7:15-14:00 (płatność w kasie) albo pocztą za pobraniem. Adres strony 
internetowej oraz miejsce wydawania specyfikacji - jak w punkcie IV.4.1. Wniosek należy złożyć w formie 
pisemnej powołując się na nazwę i numer referencyjny, podane w punkcie II.1.1. Koszt specyfikacji: 27,50 zł (nie 
obejmuje kosztów przesłania). 

II.2) Tekst, który nale ży doda ć: 

• Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  III.5). 
• Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy 

lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty Zamawiający wymaga 
dołączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów (oprócz formularza cenowego stanowiącego 
załącznik nr 1.1): - jako załącznik nr 1.1.A: Wymagania dotyczące zestawów. Załącznik ten określa wymagania 
zamawiającego (dotyczące minimalnego składu zestawów oraz sposobu pakowania), a jednocześnie - po 
podpisaniu przez wykonawcę i dołączeniu do oferty, stanowi (wymaganą do dołączenia do oferty) deklarację 
wykonawcy co do oferowanych zestawów, - jako załącznik nr 1.2: Oświadczenie, że wykonawca jest w 
posiadaniu dopuszczeń do obrotu i do używania - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - dla 
zaoferowanego asortymentu oraz jest gotów do udostępnienia tych dopuszczeń na żądanie zamawiającego 
(także przed rozstrzygnięciem przetargu - w ramach udzielanych na wezwanie zamawiającego wyjaśnień) - wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1.2 do specyfikacji. Oświadczenie powyższe może być łączne, jeśli wykonawca 
składa ofertę na kilka pakietów, - jako załącznik 1.3 Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane 
dostawy wymagań określonych przez zamawiającego (dla całości zaoferowanych produktów) w zakresie składu, 
rozmiarów, kształtu, rodzaju materiału, wzmocnienia - w postaci katalogu, a jeżeli nie zawiera on potwierdzenia 
spełnienia tych wymagań, to również w postaci: ulotek, etykiet handlowych, itp. Ponadto zamawiający wymaga 
deklaracji dotyczącej terminu ważności zaoferowanego asortymentu - deklarację taką zawiera wzór formularza 
oferty. 

 


