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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9b
Gdynia
81-519
Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Wiczlińska
Tel.: +49 6229466
E-mail: dzp@ucmmit.gdynia.pl
Faks: +49 6229466
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ucmmit.gdynia.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ
Numer referencyjny: 20/UCMMiT/PN/EL/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
33100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa aparatury medycznej określonej w dwóch częściach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ACMMiT
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-132310
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 187-382268
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/09/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
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VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Część nr: I i II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych warunków szczegółowych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia, znajduje się w odpowiedniej
sytuacji ekonomicznej i finansowej, na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w Jednolitym
Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) złożonym wraz z ofertą.
Z uwagi na brak miejsca – c.d. do pkt III.1.1)
W celu potwierdzenia że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ przez
Zamawiającego, na podstawie art. 25 ust 1, pkt 2 ustawy, wykonawca, przed udzieleniem zamówienia, na
wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 10 dni złoży niżej określone dokumenty i oświadczenia:
1) opisy, fotografie, aktualny katalog oraz instrukcję obsługi, sporządzone przez producenta oferowanego
sprzętu/ autoryzowanego przedstawiciela producenta ze szczegółowymi opisami, potwierdzające że oferowany
sprzęt spełnia wszystkie określone w SIWZ wymagania, (pozycje w katalogach i instrukcjach muszą być
oznaczone nr parametru, których dotyczą.
2) aktualną deklarację zgodności ze znakiem bezpieczeństwa CE, zawierającą informacje dotyczące
konkretnego oferowanego urządzenia pochodzącego z bieżącej seryjnej produkcji (nie dopuszcza się
oferowania sprzętu modyfikowanego po dacie wystawienia deklaracji i certyfikatu zgodności oraz zgłoszeniu
doww. Rejestru).
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych warunków szczegółowych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia, znajduje się w odpowiedniej
sytuacji ekonomicznej i finansowej, na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w Jednolitym
Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) złożonym wraz z ofertą.
Z uwagi na brak miejsca – c.d. do pkt III.1.1)
W celu potwierdzenia że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ przez
Zamawiającego, na podstawie art. 25 ust 1, pkt 2 ustawy, wykonawca, przed udzieleniem zamówienia, na
wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 10 dni złoży niżej określone dokumenty i oświadczenia:
1) opisy, fotografie, aktualny katalog oraz instrukcję obsługi, sporządzone przez producenta oferowanego
sprzętu/ autoryzowanego przedstawiciela producenta ze szczegółowymi opisami, potwierdzające że
oferowany sprzęt spełnia wszystkie określone w SIWZ wymagania, (pozycje w katalogach i instrukcjach
muszą być oznaczone nr parametru, których dotyczą. Zamawiający wymaga potwierdzenia w materiałach
informacyjnych, katalogach ect. wyłącznie parametrów technicznych, oferowanego sprzętu, z wyłączeniem
potwierdzania punktów dotyczących np. warunków gwarancji, certyfikatów. Zamawiający dopuszcza również do
potwierdzania parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, oświadczeniem Wykonawcy lub
Producenta. Zamawiający dopuszcza również złożenie fragmentów instrukcji w celu potwierdzenia parametrów
niewymienionych w folderach, ulotkach o ile z tych dokumentów jasno wynika że są elementami instrukcji
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obsługi oferowanego urządzenia (dopuszczalne opisanie przez Wykonawcę) i są podpisane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza również złożenie materiałów informacyjnych
sporządzonych przez autoryzowanego dystrybutora producenta.
2) aktualną deklarację zgodności ze znakiem bezpieczeństwa CE, zawierającą informacje dotyczące
konkretnego oferowanego urządzenia pochodzącego z bieżącej seryjnej produkcji (nie dopuszcza się
oferowania sprzętu modyfikowanego po dacie wystawienia deklaracji,
3) certyfikatu zgodności oraz zgłoszenia/powiadomienia do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych – dotyczy sprzętu lub jego elementów o ile są one wyrobami
medycznymi.
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: I i II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres , w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 05/01/2018
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 07/01/2018
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: I i II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 07/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: I i II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/11/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 10:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

