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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451174-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Bolesławiec: Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
2018/S 199-451174
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 183-413542)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
000310338
ul. Jeleniogórska 4
Bolesławiec
59-700
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Kolpenicka
Tel.: +48 757380225
E-mail: zamowienia@zozbol.eu
Faks: +48 757380013
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozbol.eu
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa aparatów do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca wraz z sukcesywną dostawą czujników do pomiaru
rzutu serca.
Numer referencyjny: 13/rzut serca/18

II.1.2)

Główny kod CPV
33120000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca wraz z sukcesywną
dostawą czujników do pomiaru rzutu serca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2
do SIWZ (Formularz opis przedmiotu zamówienia).
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Aparaty do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca – sztuk 2,
Zestaw do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przez płucnej - sukcesywne dostawy sztuk 20,
Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z dostępu tętniczego – sukcesywne dostawy - sztuk 160.
Parametry graniczne / Warunki graniczne zamawianego asortymentu zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.
Okres gwarancji – określony jest w załączniku nr 2. do SIWZ
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 183-413542

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca wraz z sukcesywną
dostawą czujników do pomiaru rzutu serca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2
do SIWZ (Formularz opis przedmiotu zamówienia).
Aparaty do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca – sztuk 2,
Zestaw do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przez płucnej - sukcesywne dostawy sztuk 20,
Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z dostępu tętniczego – sukcesywne dostawy - sztuk 160.
Parametry graniczne / Warunki graniczne zamawianego asortymentu zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.
Okres gwarancji – określony jest w załączniku nr 2. do SIWZ
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 aparatów do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca wraz z sukcesywną
dostawą czujników do pomiaru rzutu serca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2
do SIWZ (Formularz opis przedmiotu zamówienia).
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
— Aparaty do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca – sztuk 2: do 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
— Zestaw do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przez płucnej - sztuk 20 oraz
czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z dostępu tętniczego- sztuk 160: sukcesywne dostawy w miarę potrzeb
Zamawiającego w terminie 365 dni (1 rok) lub do wcześniejszego wyczerpania ilości od dnia zawarcia umowy.
2. Kryteria oceny ofert: Oferowana cena brutto oferty 60 %; Ocena techniczna przedmiotu zamówienia: 40 %.
Liczbę punktów jaką można uzyskać w kryterium ocena techniczna przedmiotu zamówienia zawiera załącznik
nr 2 do SIWZ – Formularz opis przedmiotu zamówienia.
3. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 338,00 PLN (słownie: osiem tysięcy trzysta
trzydzieści osiem złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c)gwarancjach bankowych;
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i
1240)
3.1. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną,
bezwarunkową i płatną na pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i
winna zawierać następujące elementy:
— nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
— określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
— kwotę gwarancji,
— termin ważności gwarancji.
3.2. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie się Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu
kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego.
3.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i
1240), należy złożyć w formie oryginału w składanej ofercie przetargowej.
3.4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w GETIN NOBLE
BANK S.A., nr 91 1560 0013 2640 9151 4000 0001 z dopiskiem „Przetarg nieograniczony – 13/rzut serca/18”.
3.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
3.7. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3.8. Szczegółowe informacje w zakresie wadium, zawarte są w Rozdziale 10 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Powinno być:
1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
— Aparaty do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca – sztuk 2: do 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
— Zestawy do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej - sztuk 20 oraz
czujniki do ciągłego pomiaru rzutu serca z dostępu tętniczego- sztuk 160: sukcesywnie, w miarę potrzeb
Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia w okresie obowiązywania umowy
t.j. w okresie jednego roku (365 dni) licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania ilości.
2. 2. Kryteria oceny ofert: Oferowana cena brutto oferty 60 %; Ocena techniczna przedmiotu zamówienia:
40 %.Liczbę punktów jaką można uzyskać w kryterium ocena techniczna przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz opis przedmiotu zamówienia.
3. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 338,00 PLN (słownie: osiem tysięcy trzysta
trzydzieści osiem złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c)gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i
1240)
3.1. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją
nieodwołalną,bezwarunkową i płatną na pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z
obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
— nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
— określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
— kwotę gwarancji,
— termin ważności gwarancji.
3.2. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie się Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu
kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego.
3.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i
1240), należy złożyć w formie oryginału w składanej ofercie przetargowej.
3.4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w GETIN
NOBLEBANK S.A., nr 91 1560 0013 2640 9151 4000 0001 z dopiskiem „Przetarg nieograniczony – 13/rzut
serca/18”.
3.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
3.7. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3.8. Szczegółowe informacje w zakresie wadium, zawarte są w Rozdziale 10 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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