Ogłoszenie nr z dnia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sterylnego, specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

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: apteka.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
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00232996/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

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

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów
Przed zmianą:
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart katalogowych oferowanego przedmiotu
zamówienia. W celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego, należy złożyć wraz z ofertą nieodpłatne próbki. Próbki posłużą do weryfikacji
zgodności oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia.
Próbki oferowanego towaru muszą opisane w języku polskim; opis powinien zawierać: numer
pakietu, którego dotyczą, numer pozycji, nazwę artykułu, nazwę producenta, numer katalogowy.
Zamawiający wymaga podania na próbce numeru katalogowego i nazwy producenta w celu
późniejszej weryfikacji zgodności próbki z dostarczanym produktem.
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Próbki oferowanych produktów powinny być złożone w zamkniętym opakowaniu, oznaczonym:
„Próbki do postępowania na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych Nr sprawy ZP-38143/2021" i złożone/przesłane na adres: Zamawiającego w terminie do dnia 22.10.2021 r. do
godz. 11:00.
Po zmianie:
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart katalogowych oferowanego przedmiotu
zamówienia. W celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego, należy złożyć wraz z ofertą nieodpłatne próbki. Próbki posłużą do weryfikacji
zgodności oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia.
Próbki oferowanego towaru muszą opisane w języku polskim; opis powinien zawierać: numer
pakietu, którego dotyczą, numer pozycji, nazwę artykułu, nazwę producenta, numer katalogowy.
Zamawiający wymaga podania na próbce numeru katalogowego i nazwy producenta w celu
późniejszej weryfikacji zgodności próbki z dostarczanym produktem.
Próbki oferowanych produktów powinny być złożone w zamkniętym opakowaniu, oznaczonym:
„Próbki do postępowania na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych Nr sprawy ZP-38143/2021" i złożone/przesłane na adres: Zamawiającego w terminie do dnia 27.10.2021 r. do
godz. 11:00.
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:
2021-10-22 11:00
Po zmianie:
2021-10-27 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-10-22 13:00
Po zmianie:
2021-10-27 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-11-21
Po zmianie:
2021-11-26
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