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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
-
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: Kamila Pierzchała
E-mail: k.pierzchala@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 FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: MONITORA KARDIOLOGICZNEGO ORAZ
STACJI CENTRALNEGO MONITOROWANIA, postępowanie znak: ZZP-168/18
Numer referencyjny: ZZP-168/18

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej aparatury: monitora kardiologicznego
(w liczbie 69 sztuk) oraz stacji centralnego monitorowania (w liczbie 11 sztuk) wyprodukowanej w 2018
roku, pochodzącej z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej,
nieobciążonej prawami osób trzecich, jej instalacja, uruchomienie, szkolenie personelu oraz wszystkie
czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia.
Postępowanie w ramach realizacji zadań Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-
Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 pn. „Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory
kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych”

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

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:k.pierzchala@zzpprzymz.pl
www.zzpprzymz.pl
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZZPprzyMZ
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-137587
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 179-404961
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/09/2018

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 przedmiotu zamówienia
Zamiast:
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, w
celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu tj. :
2.1.Deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów,
zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa
krajowego,
2.2. Zgłoszenie albo powiadomienie, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211).
2.3. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
2.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Powinno być:
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, w
celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu tj. :
2.1. Deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów,
zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa
krajowego,
2.2.poświadczającego przeprowadzenie procedury oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi
odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia (odpowiednio certyfikat jednostki notyfikowanej – jeżeli dotyczy,
deklarację zgodności) oraz zgłoszenie albo powiadomienie, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) albo potwierdzenie przeniesienia danych
dotyczących wyrobów medycznych.
2.3 Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
2.4. 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
Zamiast:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404961-2018:TEXT:PL:HTML
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Data: 08/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/10/2018
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 09/10/2018
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający informuje, iż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (rozdział VI „Uszczegółowienie
przedmiotu zamówienia i obowiązków wykonawcy”), w pkt. 1.2. Opis przedmiotu zamówienia dodaje zapis:
1.2.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu jednak nie więcej niż o 13 monitorów
kardiologicznych i 2 centrale monitorujące, w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację
zamówienia .


