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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Krajowy numer
identyfikacyjny 29015600000, ul. ul. Konarskiego 13, 05400 Otwock, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 22 7794031 w. 477, e-mail dzp@spskgruca.pl, faks 22 7794031 w. 477.
Adres strony internetowej (url): www.spskgruca.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: Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a do
siwz – Formularzu cenowym. Prawo opcji: a) Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania
zamówienia na poziomie minimum 20% wartości umowy b) Zamawiający zastrzega
możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do siwz, poprzez zwiększenie każdej z
pozycji o maksimum 50%, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie może zostać
przekroczona.
W ogłoszeniu powinno być: Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
załączniku nr 1a do siwz – Formularzu cenowym. Wykonawca zobowiązany jest do podania
nazwy handlowej oraz nazwy producenta dla każdego oferowanego produktu. Niepodanie
przez Wykonawcę oznaczenia handlowego dla każdego oferowanego produktu lub wskazanie
poprzez ww. informacje produktu o gorszych parametrach niż wymagane przez
Zamawiającego nie będzie możliwe do poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP,
ponieważ stanowiłoby niedopuszczalną zmianę treści oferty i spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Prawo opcji: a) Zamawiający
zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na poziomie minimum 20% wartości umowy
b) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu
zamówienia opisanego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do siwz,
poprzez zwiększenie każdej z pozycji o maksimum 50%, z zastrzeżeniem, że łączna wartość
umowy nie może zostać przekroczona.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: 1. Próbki do potwierdzenia właściwości użytkowych(oceny zgodność) dla
pakietu nr 2 pak. nr 2 – 1 op. do poz. 1, pak. nr 2 – 0,5 op. do poz. 2, pak. nr 2 – 10 szt. do
poz. 3, pak. nr 2 – 10 szt. do poz. 4
W ogłoszeniu powinno być: 1. Próbki do potwierdzenia właściwości użytkowych(oceny
zgodność) dla pakietu nr 2 pak. nr 2 – 3 op. 1L do poz. 1, pak. nr 2 – 0,5 op. do poz. 2, pak. nr
2 – 3 szt. do poz. 3, pak. nr 2 – 3 szt. do poz. 4 Zamawiający podda ocenie zgodności z
opisem przedmiotu zamówienia pod kątem właściwości użytkowych w/w próbki. Ocena
zostanie dokonana zgodnie z wytycznymi, podanymi w arkuszach oceny próbek na zasadzie

spełnia/nie spełnia. W sytuacji ,gdy chociaż jeden wynik będzie negatywny, oferta zostanie
uznana za niespełniającą wymagań siwz w danym pakiecie. Oferta, której produkt nie spełni
wymagań, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP w danym
pakiecie. Próbki zostaną przekazane właściwym komórkom organizacyjnym Zamawiającego,
w celu przeprowadzenia oceny zgodności przez bezpośrednich użytkowników produktów. 2.
Karty katalogowe/opisy potwierdzające parametry zaoferowanego asortymentu (dotyczy
wszystkich pakietów).
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: 2018-06-25, godzina: 09:45,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2018-06-29, godzina: 09:45,

