Ogłoszenie nr z dnia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa rękawic diagnostycznych, niejałowych dla SPZOZ w Szamotułach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000553822
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Sukiennicza
1.4.2.) Miejscowość: Szamotuły
1.4.3.) Kod pocztowy: 64-500
1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 61 29 27 100
1.4.8.) Numer faksu: 61 29 27 102
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szamotuly.med.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szamotuly.med.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00017997/01
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:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przed zmianą:
1) Przedmiot zamówienia stanowi: Dostawa rękawic diagnostycznych, niejałowych dla SPZOZ w
Szamotułach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ – Załącznik nr 3 do
SWZ.Płatność dokonana będzie w złotych w terminie do 30 dni od daty wydania
Zamawiającemu przedmiotu umowy i dostarczenia faktury, na konto bankowe Wykonawcy
wskazane w fakturze. 2) Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać
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warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o
wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020, poz. 186 ze zm.)3) W ramach przedmiotu zamówienia i
w jego cenie Wykonawca zobowiązany jest do:a) dostawy przedmiotu zamówienia bezpośrednio
do wskazanego magazynu - Apteki Szpitalnej (okno podawcze do magazynu apteki w piwnicy,
poziom -1, tył budynku A, za wejściem A7) w godzinach pracy Zamawiającego w dni robocze od
poniedziałku do piątku włącznie. Towar pozostawiony poza apteką uważa się za niedostarczony
zgodnie z umową, b) Termin realizacji poszczególnych dostaw na rękawice nie może
przekroczyć od 1 do 5 dni roboczych, licząc od chwili złożenia zamówienia faksem lub e-mailem,
chyba że w/w termin mija w dzień wolny od pracy wtedy zamówienie musi być zrealizowane w
następny dzień roboczy.c) każdy dokument rozliczeniowy ( faktura ) musi zawierać nr umowy,
której dotyczy.4) Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 5) Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany przez Zamawiającego w
specyfikacji warunków zamówienia. 6) Każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia
realizowana będzie przez Wykonawcę na podstawie odrębnych zapotrzebowań składanych
elektronicznie lub faksem przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do
13.00.7) Oznakowanie dostarczonych wyrobów, ulotki informacyjne, etykiety (oryginalne) muszą
być sporządzone w języku polskim.
Po zmianie:
1) Przedmiot zamówienia stanowi: Dostawa rękawic diagnostycznych, niejałowych dla SPZOZ w
Szamotułach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ – Załącznik nr 3 do
SWZ.Płatność dokonana będzie w złotych w terminie do 30 dni od daty wydania
Zamawiającemu przedmiotu umowy i dostarczenia faktury, na konto bankowe Wykonawcy
wskazane w fakturze. 2) Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać
warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o
wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020, poz. 186 ze zm.) – posiadać certyfikat CE.3) W ramach
przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany jest do:a) dostawy przedmiotu
zamówienia bezpośrednio do wskazanego magazynu - Apteki Szpitalnej (okno podawcze do
magazynu apteki w piwnicy, poziom -1, tył budynku A, za wejściem A7) w godzinach pracy
Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie. Towar pozostawiony poza
apteką uważa się za niedostarczony zgodnie z umową, b) Termin realizacji poszczególnych
dostaw na rękawice nie może przekroczyć od 1 do 5 dni roboczych, licząc od chwili złożenia
zamówienia faksem lub e-mailem, chyba że w/w termin mija w dzień wolny od pracy wtedy
zamówienie musi być zrealizowane w następny dzień roboczy.c) każdy dokument rozliczeniowy
( faktura ) musi zawierać nr umowy, której dotyczy.4) Dostawy odbywać się będą na koszt i
ryzyko Wykonawcy. 5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia
inny niż opisany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia. 6) Każdorazowa
dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie przez Wykonawcę na podstawie
odrębnych zapotrzebowań składanych elektronicznie lub faksem przez Zamawiającego od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 13.00.7) Oznakowanie dostarczonych wyrobów,
ulotki informacyjne, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.8)
Zamawiający zastrzega możliwość żądania, przesłania kart katalogowych potwierdzających
spełnianie przez oferowany produkt wymogów opisanych w SWZ w przypadku gdy oferowany
asortyment będzie budzić wątpliwości zamawiającego.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 1)
Przed zmianą:
60
Po zmianie:
40
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 2)
Przed zmianą:
40
Po zmianie:
60
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-03-26 11:00
Po zmianie:
2021-04-02 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-03-26 11:30
Po zmianie:
2021-04-02 11:30
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