
Ogłoszenie nr 500046229-N-2018 z dnia 02-03-2018 r. 

Płock:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 514226-N-2018 

Data: 06/02/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 61141659000000, ul. 

ul. Kościuszki  28, 09402   Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 3645100, 3645124, 

e-mail zamowienia_publiczne@plockizoz.pl, faks 24 3645102, 3645249. 

Adres strony internetowej (url): www.szpitalplock.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 6 

W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 

USTAWY PZP a. Oświadczenie Wykonawcy o braku toksycznych ftalanów DEHP – dotyczy: 

pakiet nr 7 poz. 3, 6; pakiet nr 9 poz. 1,3,4,5; pakiet nr 10 poz. 3,4,5,6,7; pakiet nr 15. b. Karty 

Charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy 

– pakiet nr 10 poz. 3,4,5,6,7. c. Dokument opisowy, np. katalog/ulotka informacyjna (w języku 

polskim) wraz ze zdjęciem – pakiety nr 1; 3; 9 poz. 8; 11; 12 poz. 11; 19; 21; 25; 26; 27; 28; 29. 

d. Dokument potwierdzający skuteczność filtracji – dotyczy Pakietu nr 1. e. Dokument 

potwierdzający czas użytkowania w zakresie 8-72 h – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 5. f. Próbki 
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oferowanego przedmiotu zamówienia, po 1 (jednej) sztuce w celu potwierdzenie zgodności 

zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ – dotyczy: pakiet nr 8 poz. 11, nr 

10 poz. 3,5, nr 12 poz. 11, nr 21 poz. 1, nr 25, nr 27, nr 28, nr 29, 

W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP a. Oświadczenie Wykonawcy o braku toksycznych 

ftalanów DEHP – dotyczy: pakiet nr 7 poz. 3, 6; pakiet nr 9 poz. 1,3,4,5; pakiet nr 10 poz. 

3,4,5,6,7; pakiet nr 15. b. Karty Charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego, z 

którego zostały wykonane przyrządy – pakiet nr 10 poz. 3,4,5,6,7. c. Dokument opisowy, np. 

katalog/ulotka informacyjna (w języku polskim) wraz ze zdjęciem – pakiety nr 1; 3; 9 poz. 8; 11; 

12 poz. 11; 19; 21; 25; 26; 27; 28; 29;33 poz.11 d. Dokument potwierdzający skuteczność 

filtracji – dotyczy Pakietu nr 1. e. Dokument potwierdzający czas użytkowania w zakresie 8-72 h 

– dotyczy Pakietu nr 7 poz. 5. f. Próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, po 1 (jednej) 

sztuce w celu potwierdzenie zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami 

SIWZ – dotyczy: pakiet nr 8 poz. 11; nr 10 poz. 3,5; nr 21 poz. 1; nr 25; nr 27; nr 29; nr 33 

poz.11. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 7 

W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Wykaz 

oświadczeń składanych w odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 

5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy 

Pzp: - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Załącznik nr 6 

do SIWZ. Wraz z ofertą należy złożyć: a. Oświadczenie Wykonawcy o braku toksycznych 

ftalanów DEHP – dotyczy: pakiet nr 7 poz. 3, 6; pakiet nr 9 poz. 1,3,4,5; pakiet nr 10 poz. 

3,4,5,6,7; pakiet nr 15. b. Karty Charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego, z 

którego zostały wykonane przyrządy – pakiet nr 10 poz. 3,4,5,6,7. c. Dokument opisowy, np. 

katalog/ulotka informacyjna (w języku polskim) wraz ze zdjęciem – pakiety nr 1; 3; 9 poz. 8; 11; 
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12 poz. 11; 19; 21; 25; 26; 27; 28; 29. d. Dokument potwierdzający skuteczność filtracji – 

dotyczy Pakietu nr 1. e. Dokument potwierdzający czas użytkowania w zakresie 8-72 h – 

dotyczy Pakietu nr 7 poz. 5. f. Próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, po 1 (jednej) sztuce 

w celu potwierdzenie zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ 

– dotyczy: pakiet nr 8 poz. 11, nr 10 poz. 3,5, nr 12 poz. 11, nr 21 poz. 1, nr 25, nr 27, nr 28, nr 

29, 

W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

Wykaz oświadczeń składanych w odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) 

ustawy Pzp: - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – 

Załącznik nr 6 do SIWZ. 

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: Załącznik I 

Punkt: 30 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 30 Nazwa: Drobny sprzęt III 1) Krótki opis 

przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 5 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik 

Zamówień(CPV): 33141000-0, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje 

informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin 

wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) 

Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 95,00 termin dostawy 5,00 6) INFORMACJE 

DODATKOWE: 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: Załącznik I 

Punkt: 31 
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Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 31 Nazwa: Koreczki do kaniul 1) Krótki 

opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 5 do SIWZ. 2) 

Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli 

zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas 

trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data 

zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 95,00 termin dostawy 5,00 6) 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: Załącznik I 

Punkt: 32 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 32 Nazwa: Zestaw do intubacji Combitube 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 5 do SIWZ. 2) 

Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33171000-9, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli 

zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas 

trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data 

zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 95,00 termin dostawy 5,00 6) 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: Załącznik I 

Punkt: 33 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 33 Nazwa: Cewniki, dreny, drobny sprzęt 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 5 do SIWZ. 2) 
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Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141220-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli 

zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas 

trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data 

zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 95,00 termin dostawy 5,00 6) 

INFORMACJE DODATKOWE: 
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