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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 2
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 60-834
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Filipiak-Kozłowska, Norbert Gill
E-mail: efilipiak@raszeja.poznan.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.raszeja.poznan.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wyposażenia i sprzętu CZĘŚĆ II celem realizacji zadania inwestycyjnego nr ZSS/P/057 pod nazwą:
Szpital Miejski im. F. Raszei-przebudowa Oddziału Toksykologii im. W.Błeńskiej z Ośr.Inf.Toks..
Numer referencyjny: SR/XV-270-13-EFK/20

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i sprzętu CZĘŚĆ II celem realizacji zadania
inwestycyjnego nr ZSS/P/057 pod nazwą: Szpital Miejski im. F. Raszei–Przebudowa Oddziału Toksykologii im.
Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego
parametrach techniczno-użytkowych został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną
część.
3. Zamówienie zostało podzielone na 5 części/pakiety, tj.:
Pakiet nr 1 – Zestaw urządzeń do prowadzenia terapii nerkozastępczych ciągłych i przerywanych,
Pakiet nr 2 – System monitorujący,
Pakiet nr 3 – Wózek transportowo-kąpielowy elektryczny,
Pakiet nr 4 – Zestaw laryngoskopów,
Pakiet nr 5 – Respirator transportowy.
4. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części zamówienia.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/04/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Franciszek
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-037135
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 056-132147
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/03/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1. Pakiet nr 5 – Respirator transportowy (1 szt.).
2. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie wzorzec
jakościowy,funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich
przypadkach,w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie,
nazwy materiałów,urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie
materiałów, urządzeń,oprogramowanie, systemy równoważne, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały,
urządzenia lub oprogramowanie, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich
pochodzenie,służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach
technicznych,użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu
prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. Ewentualne wskazane
nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców.Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych. Użyte w
dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu
preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, który powinien posiadać cechy
techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku
ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów
poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń, oprogramowania lub systemów.
Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań
równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ od minimalnych wymagań
jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.
3. Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132147-2020:TEXT:PL:HTML
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4. Termin udzielonej gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę nie krótszy niż: min. 24 miesiące od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego bez uwag.
Powinno być:
1. Pakiet nr 5 – Respirator transportowy (1 szt.).
2. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie wzorzec
jakościowy,funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich
przypadkach,w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie,
nazwy materiałów,urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie
materiałów, urządzeń,oprogramowanie, systemy równoważne, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały,
urządzenia lub oprogramowanie, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich
pochodzenie,służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach
technicznych,użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu
prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. Ewentualne wskazane
nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców.Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych. Użyte w
dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu
preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, który powinien posiadać cechy
techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku
ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów
poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń, oprogramowania lub systemów.
Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań
równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ od minimalnych wymagań
jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.
3. Termin wykonania zamówienia: do 12 tygodni od daty podpisania umowy.
4. Termin udzielonej gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę nie krótszy niż: min. 24 miesiące od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego bez uwag.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


