
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 139385-2015 z dnia 2015-09-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rybnik 

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa i autoryzowany serwis aparatu biochemicznego oraz 

immunochemicznego wraz z odczynnikami dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i 

Psychicznie Chorych w Rybniku. 2. Przedmiot zamówienia został... 

Termin składania ofert: 2015-10-02 

 

Numer ogłoszenia: 147897 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 139385 - 2015 data 22.09.2015 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.2). 

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

Zakończenie: 31.07.2018. 

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

Zakończenie: 31.10.2018. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5). 

 W ogłoszeniu jest: inne dokumenty szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotki 

informacyjne, broszury, foldery, katalogi, itp.) w języku polskim, potwierdzające spełnianie 

parametrów urządzenia opisanego w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 

SIWZ). (W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania pełnej 

dokumentacji obsługowo-serwisowej analizatora i/lub jego demonstracje w laboratorium 

Zamawiającego. Wszystkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca) - dotyczy Pakietu 1 

oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) - stosowną 

deklarację do podpisania przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty (Załączniku nr 2 do 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=139385&rok=2015-09-22


SIWZ); oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa - stosowną deklarację do podpisania przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty 

(Załączniku nr 2 do SIWZ).Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do 

przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego, aktualnych pozwoleń na dopuszczenie do 

obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, także przed 

rozstrzygnięciem postępowania przetargowego w ramach udzielanych wyjaśnień. 

 W ogłoszeniu powinno być: inne dokumenty 1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

urządzenia (ulotki informacyjne, broszury, foldery, katalogi, itp.) w języku polskim, potwierdzające 

spełnianie parametrów urządzenia opisanego w Formularzu asortymentowo - cenowym 

(Załączniku nr 1 SIWZ). (W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zażądania pełnej dokumentacji obsługowo - serwisowej analizatora i/lub jego demonstrację w 

laboratorium Zamawiającego. Wszystkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca) - dotyczy 

Pakietów: 1 i 2; 2) oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania ustawy 

z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) - 

stosowną deklarację do podpisania przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty (Załączniku 

nr 2 do SIWZ); 3) oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne 

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa - stosowną deklarację do podpisania przez Wykonawcę zawarto w Formularzu 

oferty (Załączniku nr 2 do SIWZ).Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do 

przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego, aktualnych pozwoleń na dopuszczenie do 

obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, także przed 

rozstrzygnięciem postępowania przetargowego w ramach udzielanych wyjaśnień. 

 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: 02.10.2015 godzina 13:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie 

Zamawiającego, w Dziale Zamówień publicznych, na II piętrze, w pokoju nr 17, do dnia 

02.10.2015 r. do godz. 13.00... 

 W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 16.10.2015 godzina 13:00, 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. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ZAŁ. I. 



 W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników oraz 

zagwarantowaniem autoryzowanego serwisu. 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): 33.69.65.00-0. 3) Czas trwania lub termin 

wykonania: Zakończenie: 31.07.2018. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z 

przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. parametry techniczne - 10 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 

Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników oraz 

zagwarantowaniem autoryzowanego serwisu. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu 

zamówienia: Pakiet szczegółowo opisany w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1 

do SIZW).. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 3) Czas trwania lub termin 

wykonania: Zakończenie: 31.07.2018. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z 

przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. parametry techniczne - 10. 

 W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą 

odczynników oraz zagwarantowaniem autoryzowanego serwisu. 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): 33.69.65.00-0. 3) 

Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2018. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz 

inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. parametry techniczne - 10 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników 

oraz zagwarantowaniem autoryzowanego serwisu. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub 

zakresu zamówienia: Pakiet szczegółowo opisany w formularzu asortymentowo-cenowym 

(Załącznik nr 1 do SIZW).. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 3) Czas trwania 

lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2018. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria 

związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. parametry techniczne - 10. 

 
 


