Ogłoszenie nr 2021/BZP 00133064/01 z dnia 2021-07-30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora.

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
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
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 - jednostka sektora finansów publicznych samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00133064/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-30 18:35

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00125815/01
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. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą
analizatora oraz zapewnienie usługi serwisowej oferowanego urządzenia w ramach dzierżawy.
a) Dostawa w ramach dzierżawy wraz z montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem
pracowników oraz podłączeniem do systemu Esculap analizatora do badań biochemicznych
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(zgodnie z załącznikiem 3B do SWZ). Koszty podłączenia ponosi Wykonawca. Zamawiający
wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie narzucone przepisami prawa wymagania
w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa
świadectwa rejestracyjne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj.
Dz.U. 2021 poz. 255). ze zm.)
b) Sukcesywna dostawa odczynników (w miarę zgłaszanych potrzeb) w okresie 24 miesięcy od
daty zawarcia umowy, do wykonania badań w ilościach opisanych w załączniku nr 3A.
2. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wielkość dostaw będzie
realizowana przez Wykonawcę na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego w
formie faxu lub drogą elektroniczną w uzgadnianych na bieżąco ilościach i asortymencie.
3. Minimalny termin realizacji zamówienia na odczynniki, Zamawiający ustala na 1 do max. 4 dni
roboczych od chwili przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszonego zapotrzebowania.
4. Termin zainstalowania analizatora, Zamawiający ustala na 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.
5. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia (odczynniki) w dniu dostawy
charakteryzował się nie krótszą niż 12 miesięczną datą przydatności do użytku.
Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą
analizatora oraz zapewnienie usługi serwisowej oferowanego urządzenia w ramach dzierżawy.
a) Dostawa w ramach dzierżawy wraz z montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem
pracowników oraz podłączeniem do systemu Esculap analizatora do badań biochemicznych
(zgodnie z załącznikiem 3B do SWZ). Koszty podłączenia ponosi Wykonawca. Zamawiający
wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie narzucone przepisami prawa wymagania
w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa
świadectwa rejestracyjne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj.
Dz.U. 2021 poz. 255). ze zm.)
b) Sukcesywna dostawa odczynników (w miarę zgłaszanych potrzeb) w okresie 24 miesięcy od
daty zawarcia umowy, do wykonania badań w ilościach opisanych w załączniku nr 3A.
2. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wielkość dostaw będzie
realizowana przez Wykonawcę na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego w
formie faxu lub drogą elektroniczną w uzgadnianych na bieżąco ilościach i asortymencie.
3. Minimalny termin realizacji zamówienia na odczynniki, Zamawiający ustala na 1 do max. 4 dni
roboczych od chwili przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszonego zapotrzebowania.
4. Termin zainstalowania analizatora, Zamawiający ustala na 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.
5. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia (odczynniki) w dniu dostawy
charakteryzował się nie krótszą niż 6 miesięczną datą przydatności do użytku.
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:
2021-08-02 11:00
Po zmianie:
2021-08-04 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
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2021-08-02 11:30
Po zmianie:
2021-08-04 11:30
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