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Numer ogłoszenia: 77524 - 2014; data zamieszczenia: 07.03.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 70420 - 2014 data 03.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, al. Jana Pawła II 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj.
śląskie, tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku, wyrobów
medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, igły do biopsji mózgu dla Oddziału
Neurochirurgii - powtórka oraz klipsy laparoskopowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Podane ilości są maksymalnym zapotrzebowaniem
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie
produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie producentów produktów i ich nazw handlowych lub
numerów katalogowych. UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym w kolumnie Producent i
nazwa handlowa, Producent i nr katalogowy - w przypadku, gdy numer katalogowy nie jest stosowany
należy podać symbol, bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który
mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
Oferowane produkty muszą posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym w
kolumnie Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu - w przypadku asortymentu
niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać Nie wymaga dopuszczenia; natomiast w
przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu. Dostarczany przedmiot zamówienia
winien być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne
informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Każdą z próbek
należy oznaczyć nazwą Wykonawcy, podać numer pakietu i pozycji asortymentowej, której dotyczy.
Dostarczany przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku
polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego
użytkownika. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymieniony w Załączniku Nr 1 do umowy towar
według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych, od
momentu złożenia zamówienia. Wielkość poszczególnych zamówień cząstkowych określane będą przez
Zamawiającego i składane telefonicznie lub faksem. Dostawy będą realizowane w siedzibie
Zamawiającego do Magazynu Apteki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
13.00. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładunkiem towaru odbywać się będą na koszt i ryzyko
Wykonawcy loco magazyn Zamawiającego w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego
towaru i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania. W przypadku stwierdzenia
braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę,
który rozpatrzy reklamację dotyczącą: a) braków ilościowych - w ciągu 3 dni roboczych; b) wad
jakościowych - w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania telefonicznie lub faksem. Zamawiający
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dodatkowo potwierdzi reklamację pismem poleconym. Zamawiający informuje, iż w Formularzu
asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) i w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ)
Wykonawca wypełnia część, części, na którą, które składa ofertę. Zamawiający dopuszcza możliwość
składania ofert częściowych na poszczególne części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości, wartości umowy bez konsekwencji finansowych,
uzależniając swą decyzję od jednostek chorobowych występujących podczas obowiązywania Umowy
podpisanej z wybranym Wykonawcą. Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku,
wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, igły do biopsji mózgu dla Oddziału
Neurochirurgii - powtórka oraz klipsy laparoskopowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Podane ilości są maksymalnym zapotrzebowaniem
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie
produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie producentów produktów i ich nazw handlowych lub
numerów katalogowych. UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym w kolumnie Producent i
nazwa handlowa, Producent i nr katalogowy - w przypadku, gdy numer katalogowy nie jest stosowany
należy podać symbol, bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który
mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
Oferowane produkty muszą posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym w
kolumnie Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu - w przypadku asortymentu
niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać Nie wymaga dopuszczenia; natomiast w
przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu. Dostarczany przedmiot zamówienia
winien być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne
informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Dostarczany
przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim,
zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego
użytkownika. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymieniony w Załączniku Nr 1 do umowy towar
według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych, od
momentu złożenia zamówienia. Wielkość poszczególnych zamówień cząstkowych określane będą przez
Zamawiającego i składane telefonicznie lub faksem. Dostawy będą realizowane w siedzibie
Zamawiającego do Magazynu Apteki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
13.00. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładunkiem towaru odbywać się będą na koszt i ryzyko
Wykonawcy loco magazyn Zamawiającego w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego
towaru i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania. W przypadku stwierdzenia
braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę,
który rozpatrzy reklamację dotyczącą: a) braków ilościowych - w ciągu 3 dni roboczych; b) wad
jakościowych - w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania telefonicznie lub faksem. Zamawiający
dodatkowo potwierdzi reklamację pismem poleconym. Zamawiający informuje, iż w Formularzu
asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) i w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ)
Wykonawca wypełnia część, części, na którą, które składa ofertę. Zamawiający dopuszcza możliwość
składania ofert częściowych na poszczególne części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości, wartości umowy bez konsekwencji finansowych,
uzależniając swą decyzję od jednostek chorobowych występujących podczas obowiązywania Umowy
podpisanej z wybranym Wykonawcą. Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7,
44-330 Jastrzębiu-Zdrój, sekretariat na I piętrze, pokój A1.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 13.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7,
44-330 Jastrzębiu-Zdrój, sekretariat na I piętrze, pokój A1.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ZAŁ. 1.
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Jednorazowa, sterylna, laserowo docięta taśma do
operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. 1) Krótki opis ze wskazaniem
wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot szczegółowo opisany w Formularzu asortmentowocenowym załączniku nr 1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.21-9. 3) Czas
trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.12.2014. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Jednorazowa, sterylna taśma do operacyjnego
leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu
zamówienia: Przedmiot szczegółowo opisany w Formularzu asortmentowo-cenowym załączniku nr 1 do
SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.21-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania:
Zakończenie: 08.12.2014. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
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