
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 50853-2016 z dnia 2016-05-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rybnik 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb SP ZOZ 
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został 
podzielony na 7 części (pakietów), szczegółowo... 
Termin składania ofert: 2016-05-20 

 
Numer ogłoszenia: 53367 - 2016; data zamieszczenia: 13.05.2016 

 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 50853 - 2016 data 09.05.2016 r. 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 
Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4328138, fax. 032 4328169. 

 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

 W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb SP ZOZ 
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia 
został podzielony na 7 części (pakietów), szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo - 
cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia 
zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów 
wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych. UWAGA: W Formularzu 
asortymentowo - cenowym, w kolumnie Nazwa handlowa/numer katalogowy - w przypadku, gdy 
nazwa handlowa/numer katalogowy nie jest stosowana/y, należy podać symbol bądź skrót 
pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do 
zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w Formularzu asortymentowo - cenowym 
Wykonawcy (Załączniku nr 1 do SIWZ), uzależniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb 
Zamawiającego występujących podczas obowiązywania umowy podpisanej z wybranym 
Wykonawcą. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem 
o zapłatę za już dostarczony towar. Niezrealizowana wartość pakietu nie może być większa niż 
20% jego wartości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego towaru 
w obrębie asortymentu określonego w danym pakiecie w Formularzu asortymentowo - cenowym 
Wykonawcy (Załączniku nr 1 do SIWZ), do kwoty określonej w § 1 ust. 1 umowy podpisanej 
z wybranym Wykonawcą, co nie będzie stanowić zmian postanowień umowy. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminami ważności obowiązującymi dla 
artykułów spożywczych zgodnie z zawartą umową i wymaganiami HACCP ważnymi od dnia 
dostawy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminem ważności 
(przydatności do stosowania) nie krótszym niż 90 dni, licząc od dnia dostawy do pomieszczeń 
magazynowych Kuchni Szpitalnej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 
częściowych na poszczególne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 
częściowych w ramach ustalonego pakietu na poszczególne pozycje asortymentowe. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu i parametrów, jakimi charakteryzuje się 
przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez 
Wykonawców składających oferty równoważne musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane 
w SIWZ. Wykonawcy, którzy powołują się na rozwiązania równoważne są zobowiązani wykazać, 
że oferowany przez nich przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez 
Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający 
nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić 
dynamicznego systemu zakupów. 

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=50853&rok=2016-05-09


 W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 
zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla 
potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot 
zamówienia został podzielony na 8 części (pakietów), szczegółowo opisanych w Formularzu 
asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do 
jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez 
wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych. 
UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym, w kolumnie Nazwa handlowa/numer 
katalogowy - w przypadku, gdy nazwa handlowa/numer katalogowy nie jest stosowana/y, należy 
podać symbol bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który 
mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w Formularzu 
asortymentowo - cenowym Wykonawcy (Załączniku nr 1 do SIWZ), uzależniając swoją decyzję od 
faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących podczas obowiązywania umowy podpisanej 
z wybranym Wykonawcą. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza 
roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar. Niezrealizowana wartość pakietu nie może być 
większa niż 20% jego wartości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości 
zamawianego towaru w obrębie asortymentu określonego w danym pakiecie w Formularzu 
asortymentowo - cenowym Wykonawcy (Załączniku nr 1 do SIWZ), do kwoty określonej w § 1 ust. 
1 umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą, co nie będzie stanowić zmian postanowień umowy. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminami ważności 
obowiązującymi dla artykułów spożywczych zgodnie z zawartą umową i wymaganiami HACCP 
ważnymi od dnia dostawy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia 
z terminem ważności (przydatności do stosowania) nie krótszym niż 90 dni, licząc od dnia dostawy 
do pomieszczeń magazynowych Kuchni Szpitalnej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania 
ofert częściowych na poszczególne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 
ofert częściowych w ramach ustalonego pakietu na poszczególne pozycje asortymentowe. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu i parametrów, jakimi charakteryzuje się 
przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez 
Wykonawców składających oferty równoważne musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane 
w SIWZ. Wykonawcy, którzy powołują się na rozwiązania równoważne są zobowiązani wykazać, 
że oferowany przez nich przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez 
Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający 
nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić 
dynamicznego systemu zakupów. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7). 

 W ogłoszeniu jest: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7. 

 W ogłoszeniu powinno być: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba 
części: 8. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2). 

 W ogłoszeniu jest: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres 
w miesiącach: 12. 

 W ogłoszeniu powinno być: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ofert: 20.05.2016 godzina 09:30, miejsce: SP ZOZ Państwowy Szpital dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik, budynek 
Administracji, Biuro Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17. 

 W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ofert: 23.05.2016 godzina 09:30, miejsce: SP ZOZ Państwowy Szpital dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik, budynek 
Administracji, Biuro Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17. 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: ZAŁ. I. 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Woda mineralna. 1) Krótki opis 
ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet szczegółowo opisany w Formularzu 
asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
41110000-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia 30/09/2016. 4) Kryteria 



oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Termin 
dostawy - 10. 

 
 


