
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S02
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: ZZPprzyMZ
NO_DOC_EXT: 2017-XXXXXX
SOFTWARE VERSION: 9.6.5
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 4

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Polska
Osoba do kontaktów: Martyna Piękoś
E-mail: m.piekos@zzpprzymz.pl 
Faks:  +48 228833513
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA OGÓLNOCHIRURGICZNYCH STOŁÓW OPERACYJNYCH WRAZ Z MONTAŻEM I INSTALACJĄ -
PAKIET II, postępowanie znak ZZP-214/17
Numer referencyjny: ZZP-214/17

II.1.2) Główny kod CPV
33192230

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
DOSTAWA OGÓLNOCHIRURGICZNYCH STOŁÓW OPERACYJNYCH WRAZ Z MONTAŻEM I INSTALACJĄ -
PAKIET II, DLA:
1. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. dr W. Orłowskiego w Warszawie w liczbie 6 sztuk,
2. Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w liczbie 1 sztuka.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZZPprzyMZ
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-135409
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 190-388678
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/09/2017

mailto:m.piekos@zzpprzymz.pl
www.zzpprzymz.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:388678-2017:TEXT:PL:HTML
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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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ogólnochirurgicznych stołów operacyjnych w łącznej ilości 7 sztuk
- fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych, w pełni sprawnych, wyprodukowanych w 2017 roku,
pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta, oznakowanych symbolem CE i nieobciążonych
żadnymi prawami osób trzecich, ich instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynności związane z prawidłowym
funkcjonowaniem urządzeń.
2. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania na
rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 poz. 211 t.j. ze
zm.), musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi
być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, i nie może być prototypem.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 1 sztukę, w przypadku
przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
4. Wykonawca musi przedstawić w ofercie nazwę producenta i model oraz dołączyć specyfikację techniczną
oferowanego sprzętu przy dostawie.
5. Oferowany sprzęt medyczny musi być zgodny ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i musi
spełniać wszystkie minimalne wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne, określone
przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do oferty, które wypełnione muszą zostać dołączone do arkusza
cenowego oferty.
6. Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wszystkich warunków granicznych określonych w
Załączniku nr 2 do oferty, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona bez dalszej oceny.
WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE DO OFERTY (WYMAGANE POZWOLENIA I/LUB ŚWIADECTWA I/LUB
CERTYFIKATY):
1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu, tj.
złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):
1.1 zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wyrobu Medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego
wystawiono deklarację zgodności lub inny dokument potwierdzający spełnianie wymagań właściwych dla
danego asortymentu co do zgodności z obowiązującymi przepisami,
1.2 katalog lub broszurę informacyjną w języku polskim z zaznaczeniem oferowanego produktu,
1.3 opis zawierający jego szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań
ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny jakościowe/technicznej, w
postaci ulotek informacyjnych, katalogów lub innych dokumentów dla wszystkich oferowanych dla dostawy
pozycji stanowiących przedmiot zamówienia. Prosimy o wskazania strony oferty i zaznaczenie danych
potwierdzających spełnienie parametrów ujętych w tabeli. Szczegółowe wymagania określone zostały przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do oferty.
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2. Dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Powinno być:
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ogólnochirurgicznych stołów operacyjnych w łącznej ilości 7 sztuk
- fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych, w pełni sprawnych, wyprodukowanych w 2017 roku,
pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta, oznakowanych symbolem CE i nieobciążonych
żadnymi prawami osób trzecich, ich instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynności związane z prawidłowym
funkcjonowaniem urządzeń.
2. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania na
rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 poz. 211 t.j. ze
zm.), musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi
być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, i nie może być prototypem.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 1 sztukę, w przypadku
przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
4. Wykonawca musi przedstawić w ofercie nazwę producenta i model oraz dołączyć specyfikację techniczną
oferowanego sprzętu przy dostawie.
5. Oferowany sprzęt medyczny musi być zgodny ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i musi
spełniać wszystkie minimalne wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne, określone
przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do oferty, które wypełnione muszą zostać dołączone do arkusza
cenowego oferty.
6. Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wszystkich warunków granicznych określonych w
Załączniku nr 2 do oferty, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona bez dalszej oceny.
WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE DO OFERTY (WYMAGANE POZWOLENIA I/LUB ŚWIADECTWA I/LUB
CERTYFIKATY):
1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu, tj.
złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):
1.1 dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu
zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2017.211 t. j. z dnia 2017.02.03), tj.:
a) deklaracji zgodności,
b) certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną,
c) kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich
wprowadzenie do obrotu i używania,
1.2 katalog lub broszurę informacyjną w języku polskim z zaznaczeniem oferowanego produktu,
1.3 opis zawierający jego szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań
ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny jakościowe/technicznej, w
postaci ulotek informacyjnych, katalogów lub innych dokumentów dla wszystkich oferowanych dla dostawy
pozycji stanowiących przedmiot zamówienia. Prosimy o wskazania strony oferty i zaznaczenie danych
potwierdzających spełnienie parametrów ujętych w tabeli. Szczegółowe wymagania określone zostały przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do oferty.
2. Dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
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z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 18/10/2017
Powinno być:
Data: 20/10/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/10/2017
Powinno być:
Data: 20/10/2017

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


