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Ogłoszenie nr 540097349-N-2019 z dnia 17-05-2019 r.

Warszawa:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 543767-N-2019 

Data: 09/05/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, Krajowy

numer identyfikacyjny 31409800000000, ul. ul. Szajnochy  8, 01-637  Warszawa, woj.

mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 335 888, e-mail zamowienia.publiczne@spzzlo.pl, faks

228 335 882. 

Adres strony internetowej (url): https://www.spzzlo.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.4) 

W ogłoszeniu jest: 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: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do badań metodą

rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej do Pracowni Tomografii Komputerowej

oraz Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Przychodni przy ul. Żeromskiego 13 w Warszawie

1) część I – kontrasty 2) część II – tłoki 2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie

części 

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i
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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: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do badań

metodą rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej do Pracowni Tomografii

Komputerowej oraz Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Przychodni przy ul. Żeromskiego

13 w Warszawie 1) część I – kontrasty 2) część IA - kontrasty A 3) część II – tłoki 2.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.1.1) 

W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: 1. O udzielenie

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.

24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące; 1)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów - dla części I - jeśli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie

hurtowni farmaceutycznej 

W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: 1. O

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na

podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu

dotyczące; 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów - dla części I oraz IA - jeśli Wykonawca posiada

zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.6 

W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany do
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złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 5 dni) następujących

dokumentów i oświadczeń dotyczących przedmiotu zamówienia: 1) dla części I: oświadczenie,

że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z

późn. zm. ze zm.) – według załącznika nr 4 2) dla części II: deklarację zgodności oraz

oświadczenie, ze oferowane produkty są wyrobami medycznymi, zostały dopuszczone do obrotu

oraz są oznaczone znakiem CE - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach

medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy -

oświadczenie według załącznika nr 5 

W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA

W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona

jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż

5 dni) następujących dokumentów i oświadczeń dotyczących przedmiotu zamówienia: 1) dla

części I oraz części IA: oświadczenie, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. - Prawo

farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm. ze zm.) – według załącznika nr 4 2) dla

części II: deklarację zgodności oraz oświadczenie, ze oferowane produkty są wyrobami

medycznymi, zostały dopuszczone do obrotu oraz są oznaczone znakiem CE - zgodnie z ustawą

z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.) i aktami

wykonawczymi do tej ustawy - oświadczenie według załącznika nr 5 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-05-20, godzina: 10:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-05-24, godzina: 10:00, 

 

II.2) Tekst, który należy dodać 
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Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: Załącznik I 

Punkt: 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 1 A Nazwa: Kontrasty 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:Dostawa

środków kontrastowych do badań metodą rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej

do Pracowni Tomografii Komputerowej oraz Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Przychodni

przy ul. Żeromskiego 13 w Warszawie 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692500-2, 3)

Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 okres

w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie

Cena 100,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 


