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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 578093-N-2019

Data: 2019-08-09

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Krajowy numer identyfikacyjny

00028897500000, ul. Banacha  1a, 02-097  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48225991701, e-mail

zp@spcsk.pl, faks +48225991714.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 7

W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.dzp.spcsk.pl

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody

potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. 2. W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego, Zamawiający wraz z ofertą żąda: 1) Oświadczenia, że wszystkie oferowane filtry są zgodne z normami: a)

ISO 16890 dla filtrów kasetowych i kieszeniowych z pozycji zestawienia: nr 1 do nr 56, nr 58 do nr 61, nr 84 dla DSK, nr 1

do nr 108, nr 126 dla CSK, nr 1 do nr 22 dla SK DJ b) EN 1822:2009 i ISO 29453:2011 dla filtrów kasetowych (wysokich

klas) z pozycji z zestawienia: nr 62 do nr 83 dla DSK, nr 109 do nr 123 dla CSK 2) Oświadczenia, że wszystkie oferowane

produkty (filtry oraz maty filtracyjne) mogą być stosowane w obiektach służby zdrowia (w tym szpitalach). W przypadku,

gdy oferowane filtry posiadają aktualny atest PZH, Wykonawca proszony jest o wskazanie filtrów z atestem PZH. 3)

Oświadczenia, o których mowa w ppkt 1) i 2) powinny być złożone zgodnie ze Wzorem, stanowiącym Załącznik nr 7 –

Oświadczenie Wykonawcy dot. filtrów. 4) Certyfikatów potwierdzających skuteczność filtracji poszczególnych typów i

rodzajów filtrów zgodnie z normą ISO 16890, 5) Wzorcowych (przykładowych) sprawozdań z badania zgodności z

normami (będących kartami technicznymi załączanymi indywidualnie do filtrów) dla poszczególnych klas filtrów

dokładnych (E10, E11, H13 i H14), potwierdzających poszczególne parametry omawianych filtrów. Dokumenty

potwierdzające, że dokumentację przetargową podpisała upoważniona osoba (jeżeli podpisuje pełnomocnik -
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Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie) - wymagane na dzień złożenia oferty.

Zapisy odnośnie RODO zawarte są w SIWZ oraz Załączniku nr 5 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

www.dzp.spcsk.pl informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,

sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może

przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym

przez Zamawiającego, Zamawiający wraz z ofertą żąda: 1) Oświadczenia, że wszystkie oferowane filtry są zgodne z

normami: a) ISO 16890 dla filtrów kasetowych i kieszeniowych z pozycji zestawienia: nr 1 do nr 56, nr 58 do nr 61,nr

84 dla DSK, nr 1 do nr 108, nr 126 dla CSK, nr 1 do nr 22 dla SK DJ b) EN 1822:2009 i ISO 29453:2011 dla filtrów

kasetowych (wysokich klas) z pozycji z zestawienia: nr 62 do nr 83 dla DSK, nr 109 do nr 123 dla CSK 2)

Oświadczenia, że wszystkie oferowane produkty (filtry oraz maty filtracyjne) mogą być stosowane w obiektach służby

zdrowia (w tym szpitalach). W przypadku, gdy oferowane filtry posiadają aktualny atest PZH, Wykonawca proszony jest

o wskazanie filtrów z atestem PZH.3)Oświadczenia potwierdzającego, iż materiały przekazane w postaci próbek

załączonych do oferty, zostaną zastosowane w postaci materiału filtracyjnego w filtrach kieszeniowych klasy F7, F8 i F9

dostarczanych do Zamawiającego na etapie realizacji umowy po przetargowej. 4) Oświadczenia, o których mowa w ppkt

1), 2)i 3) powinny być złożone zgodnie ze Wzorem, stanowiącym Załącznik nr 7– Oświadczenie Wykonawcy dot.

filtrów. 5)Certyfikatów potwierdzających skuteczność filtracji poszczególnych typów i rodzajów filtrów zgodnie z

normą ISO 16890, 6)Wzorcowych (przykładowych) sprawozdań z badania zgodności z normami (będących kartami

technicznymi załączanymi indywidualnie do filtrów) dla poszczególnych klas filtrów dokładnych (E10, E11, H13 i H14),

potwierdzających poszczególne parametry omawianych filtrów. 7) Próbek materiałów filtracyjnych (w postaci

kwadratowych kawałków o wymiarach około 200 x 300 mm), jakie będzie stosował przy wykonywaniu filtrów

kieszeniowych klasy F7, F8 i F9 (po dwie próbki materiału filtracyjnego o tych samych wymiarach na każdą z trzech

klas filtracji), wraz z ich kartami katalogowymi / kartami parametrów technicznych i certyfikatami. Próbki materiałów

wraz z przypisanymi do nich dokumentami, powinny być oznaczone zgodnie z ich przyszłym zastosowaniem tzn.

opisane do jakich klas filtrów będą stosowane. 4. Dokumenty potwierdzające, że dokumentację przetargową podpisała

upoważniona osoba (jeżeli podpisuje pełnomocnik - Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopi poświadczonej

notarialnie) - wymagane na dzień złożenia oferty. 5.Zapisy odnośnie RODO zawarte są w SIWZ oraz Załączniku nr 5 do

SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 2.2

W ogłoszeniu jest: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 60,00 termin realizacji dostawy częściowej 40,00

W ogłoszeniu powinno być: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 60,00 termin realizacji dostawy częściowej 20,00

zastosowany materiał w zakresie filtrów kieszeniowych klasy F7, F8 i F9 20,00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2
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W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

2019-09-06, godzina: 09:00

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

2019-09-09, godzina: 09:00
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