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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 31010800000000, ul. ul.

Topolowa  16, 32-500  Chrzanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 032 6247777, 6247034,

e-mail dzp@spch.home.pl, faks 032 6239428, 6247032.

Adres strony internetowej (url): http://www.szpital-chrzanow.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 3

W ogłoszeniu jest: Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie

podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do

udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia,

na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

W ogłoszeniu powinno być: Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie

podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

można składać w odniesieniu do: maksymalnej liczby części 25 Zamawiający zastrzega sobie

prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części
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zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:1)

Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie

formularza zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr

1 do specyfikacji, 2) Kosztorys szczegółowy (wyceniony pakiet) 3) Dokument lub dokumenty,

z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty np.:

pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy), 4) aktualne na dzień składania ofert

oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień

Publicznych - o braku podstaw do wykluczenia. Wykaz oświadczeń, które Wykonawca składa

po otwarciu ofert: 1) Zgodnie z art. 24 ust. 11ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od

dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencki w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 6

W ogłoszeniu jest: III.6) 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: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt. 1 ustawy, 2) Ulotki, katalogi, karty danych technicznych (w j. polskim) dotyczące

oferowanego asortymentu (każdej pozycji w pakiecie) potwierdzające posiadane parametry

wymagane w siwz (w przypadku, gdy asortyment nie jest znany Zamawiającemu), 3) Próbki
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zaoferowanego asortymentu w celu weryfikacji posiadanych parametrów: - pakiet 18 poz. 1

- 1 sztuka; - pakiet 19 poz. 1 - 1 sztuka; - pakiet 20 poz. 1 - 1 sztuka; - pakiet 22 poz. 1, 2 -

po 2 szt. w rozmiarze 4 oraz 2 szt. w rozmiarze 5; Zaoferowane próbki muszą być takie jak

docelowo wyceniony i zaoferowany w postępowaniu asortyment.

W ogłoszeniu powinno być: III.6) 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: 1) Ulotki, katalogi, karty danych

technicznych (w j. polskim) dotyczące oferowanego asortymentu (każdej pozycji w

pakiecie) potwierdzające posiadane parametry wymagane w siwz (w przypadku, gdy

asortyment nie jest znany Zamawiającemu), 2) Próbki zaoferowanego asortymentu w celu

weryfikacji posiadanych parametrów: - pakiet 18 poz. 1 - 1 sztuka; - pakiet 19 poz. 1 - 1

sztuka; - pakiet 20 poz. 1 - 1 sztuka; - pakiet 22 poz. 1, 2 - po 2 szt. w rozmiarze 4 oraz 2

szt. w rozmiarze 5; Zaoferowane próbki muszą być takie jak docelowo wyceniony i

zaoferowany w postępowaniu asortyment.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: III.4) 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 3 USTAWY PZP:Odpis z właściwego rejestru

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
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