Ogłoszenie nr 2021/BZP 00022156/01 z dnia 2021-03-24

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Serwis sprzetu endoskopowego i laparoskopowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek
Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304473
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ks. J. Bielawskiego 18
1.4.2.) Miejscowość: Brzozów
1.4.3.) Kod pocztowy: 36-200
1.4.4.) Województwo: podkarpackie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 13 43 09 500
1.4.8.) Numer faksu: 13 43 09 500
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-brzozow.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022156/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-24 12:14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00019266/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3)
Przed zmianą:
autoryzacja producencka
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Po zmianie:
autoryzacja
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych
Przed zmianą:
1. Wykaz dostaw lub usług 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 lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi 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. Wykonawca powinien wykazać się realizacja co najmniej jednej usługi
serwisowania sprzętu medycznego w zakładzie opieki zdrowotnej o wartości co najmniej 50 %
wartości brutto oferty wykonawcy złożonej w niniejszym postępowaniu - wzór zawarty jest w
załączniku nr 3 do SWZ.2. Dokument (Autoryzacja) wystawiony przez producenta sprzętu
będącego przedmiotem usług serwisowych w przedmiotowym postępowaniu tj, Olympus Europa
SE & CO.KG (z wyłączeniem sprzętu określonego w pkt. 67-70 wykazu przedmiotu
zamówienia), potwierdzający, że wykonawca jest dostawcą usług serwisowych dla wszystkich
wyrobów medycznych będących przedmiotem usług serwisowych w niniejszym postepowaniu,
których producentem jest Olympus Europa SE & CO.KG - jeżeli wykonawca posiada.
Po zmianie:
1. Wykaz dostaw lub usług 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 lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi 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. Wykonawca powinien wykazać się realizacja co najmniej jednej usługi
serwisowania sprzętu medycznego w zakładzie opieki zdrowotnej o wartości co najmniej 50 %
wartości brutto oferty wykonawcy złożonej w niniejszym postępowaniu - wzór zawarty jest w
załączniku nr 3 do SWZ.2. Dokument (Autoryzacja) na sprzęt będący przedmiotem usług
serwisowych w przedmiotowym postępowaniu potwierdzający, że wykonawca jest dostawcą
usług serwisowych dla wszystkich wyrobów medycznych będących przedmiotem usług
serwisowych w niniejszym postępowaniu (z wyłączeniem sprzętu określonego w pkt. 67-70
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wykazu przedmiotu zamówienia)-jeżeli wykonawca posiada.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu
Przed zmianą:
1. Wykaz dostaw lub usług 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 lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi 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. Wykonawca powinien wykazać się realizacja co najmniej jednej usługi
serwisowania sprzętu medycznego w zakładzie opieki zdrowotnej o wartości co najmniej 50 %
wartości brutto oferty wykonawcy złożonej w niniejszym postępowaniu - wzór zawarty jest w
załączniku nr 3 do SWZ.2. Dokument (Autoryzacja) wystawiony przez producenta sprzętu
będącego przedmiotem usług serwisowych w przedmiotowym postępowaniu tj, Olympus Europa
SE & CO.KG (z wyłączeniem sprzętu określonego w pkt. 67-70 wykazu przedmiotu
zamówienia), potwierdzający, że wykonawca jest dostawcą usług serwisowych dla wszystkich
wyrobów medycznych będących przedmiotem usług serwisowych w niniejszym postepowaniu,
których producentem jest Olympus Europa SE & CO.KG - jeżeli wykonawca posiada.
Po zmianie:
1. Wykaz dostaw lub usług 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 lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi 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. Wykonawca powinien wykazać się realizacja co najmniej jednej usługi
serwisowania sprzętu medycznego w zakładzie opieki zdrowotnej o wartości co najmniej 50 %
wartości brutto oferty wykonawcy złożonej w niniejszym postępowaniu - wzór zawarty jest w
załączniku nr 3 do SWZ.2. Dokument (Autoryzacja) na sprzęt będący przedmiotem usług
serwisowych w przedmiotowym postępowaniu potwierdzający, że wykonawca jest dostawcą
usług serwisowych dla wszystkich wyrobów medycznych będących przedmiotem usług
serwisowych w niniejszym postępowaniu (z wyłączeniem sprzętu określonego w pkt. 67-70
wykazu przedmiotu zamówienia)-jeżeli wykonawca posiada.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-03-26 10:00
Po zmianie:
2021-03-30 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-03-26 10:30
Po zmianie:
2021-03-30 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-04-23
Po zmianie:
2021-04-29
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