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OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 643333-N-2018

Data: 31/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny

37044434500000, ul. ul. 800-lecia  26, 38500   Sanok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.

134 656 290, e-mail zam.pub@zozsanok.pl, faks 134 656 290.

Adres strony internetowej (url): www.zozsanok.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane: 1). Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i

obuwia dla pracowników medycznych SPZOZ w Sanoku, z podziałem zamawianego

asortymentu na dwa- pakiety Wspólny słownik zamówień CPV: 18.10.00.00-0 odzież branżowa,

specjalna, odzież robocza i dodatki 18.80.00.00-7 obuwie W ramach zamówienia Wykonawca

jest zobowiązany do: - zebrania rozmiarów ubrań i obuwia od pracowników oraz dostarczenie i

dopasowania dostarczonego asortymentu odzieży i obuwia stosownie do zebranych rozmiarów,
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w terminie i ilości wskazanych przez Zamawiającego w harmonogramie dostaw. Zaoferowane

wyroby muszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odzież ochronna dla personelu medycznego: - bluza - spódnica - spodnie damskie - fartuch

damski, - bluza męska - spodnie męskie - fartuch męski - obuwie piankowe odzież z logo

Szpitala Specjalistycznego w Sanoku (wykonany trwałą metodą odporną na pranie) Powyżej

opisana odzież ma być wykonana: Wymagania dotyczące tkaniny: - skład: min. 35% bawełna ,

reszta poliester - gramatura nie mniej niż 165g/ m2 - temperatura prania min. 40 stopni C

Wyroby mają być wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w jednostkach

służby zdrowia i posiadać certyfikat jakości tkanin. Każdy z Wykonawców przystępujących

do przetargu zobowiązany jest złożyć oświadczenie wraz z kserokopią certyfikatów (norm

producenta) potwierdzających, że oferowane produkty są dopuszczone do stosowania w

jednostkach służby zdrowia Wielkość ubrań dotyczyć będzie standardowych rozmiarów, a

także w przypadku sylwetek nietypowych odzież należy wykonać wg. indywidualnych

rozmiarów. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia. 2.) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert

równoważnych spełniających co najmniej opisane w siwz wymagania i parametry techniczne,

przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności w swojej ofercie. 3.)

Wykonawca zaoferuje 60 dniowy termin płatności od daty wystawienia prawidłowej faktury

VAT oraz zaoferuje okres niezmienności cen – przez okres obowiązywania umowy tj. 6

miesięcy. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym

integralną część SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: 1). Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży

ochronnej i obuwia dla pracowników medycznych SPZOZ w Sanoku, z podziałem

zamawianego asortymentu na dwa- pakiety Wspólny słownik zamówień CPV: 18.10.00.00-0

odzież branżowa, specjalna, odzież robocza i dodatki 18.80.00.00-7 obuwie W ramach

zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: - zebrania rozmiarów ubrań i obuwia od

pracowników oraz dostarczenie i dopasowania dostarczonego asortymentu odzieży i obuwia

stosownie do zebranych rozmiarów, w terminie i ilości wskazanych przez Zamawiającego w

harmonogramie dostaw. Zaoferowane wyroby muszą być wprowadzone do obrotu i używania
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zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odzież ochronna dla personelu medycznego: - bluza

- spódnica - spodnie damskie - fartuch damski, - bluza męska - spodnie męskie - fartuch

męski - obuwie piankowe odzież z logo Szpitala Specjalistycznego w Sanoku (wykonany

trwałą metodą odporną na pranie) Powyżej opisana odzież ma być wykonana: Wymagania

dotyczące tkaniny: - skład: min. 35% bawełna , reszta poliester - gramatura nie mniej niż

165g/ m2 - temperatura prania min. 60 stopni C Wyroby mają być wykonane z materiałów

dopuszczonych do stosowania w jednostkach służby zdrowia i posiadać certyfikat jakości

tkanin. Każdy z Wykonawców przystępujących do przetargu zobowiązany jest złożyć

oświadczenie wraz z kserokopią certyfikatów (norm producenta) potwierdzających, że

oferowane produkty są dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia Wielkość

ubrań dotyczyć będzie standardowych rozmiarów, a także w przypadku sylwetek

nietypowych odzież należy wykonać wg. indywidualnych rozmiarów. Szczegółowy opis,

zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu

zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia. 2.) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych

spełniających co najmniej opisane w siwz wymagania i parametry techniczne, przy czym

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności w swojej ofercie. 3.)

Wykonawca zaoferuje 60 dniowy termin płatności od daty wystawienia prawidłowej faktury

VAT oraz zaoferuje okres niezmienności cen – przez okres obowiązywania umowy tj. 6

miesięcy. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym

integralną część SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-11-09, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków,

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

polski

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-15, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania
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wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu > polski
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