
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa ubrań i fartuchów operacyjnych oraz koców, poduszek i ręczników.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288366

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: W.K. Roentgena 5

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-781

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 5709 454

1.4.8.) Numer faksu: 22 5709 454

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: justyna.petrykowska@pib-nio.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pib-nio.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127919

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00096325

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający
wymaga złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenia Wykonawcy, że zaoferowane wyroby medyczne posiadają oznaczenie CE oraz aktualne dokumenty
dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia
2022 r. o wyrobach medycznych. W przypadku gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób
medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia - załącznik
nr 7 do SWZ;
2) katalogi, foldery itp. materiały producenta lub dystrybutora dotyczące oferowanego produktu potwierdzające wymagania
Zamawiającego opisane w SWZ, zawierające numer katalogowy/nazwę handlową oferowanego wyrobu
Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim lub z załączonym tłumaczeniem na język polski.
3) w celu potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia nieodpłatnych próbek:
do części nr 1:
• pozycja 1 – bluza (bez napisów) w rozmiarze XL - 1 szt. 
• pozycja 2 – spodnie (bez napisów) w rozmiarze XL - 1 szt. 
do części nr 2:
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• pozycja 1 – fartuch w rozmiarze XL - 1 szt. 
Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki
dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z
wyłączeniem przypadku, że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Po zmianie: 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający
wymaga złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenia Wykonawcy, że zaoferowane wyroby medyczne posiadają oznaczenie CE oraz aktualne dokumenty
dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia
2022 r. o wyrobach medycznych. W przypadku gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób
medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia - załącznik
nr 7 do SWZ;
2) katalogi, foldery itp. materiały producenta lub dystrybutora dotyczące oferowanego produktu potwierdzające wymagania
Zamawiającego opisane w SWZ, zawierające numer katalogowy/nazwę handlową oferowanego wyrobu.

a) dot. części nr 1: karty techniczne tkanin, wystawionych przez ich producentów lub akredytowanych raportów z badań,
wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzających gramaturę i skład tkaniny, z której wykonane są
zaoferowane ubrania operacyjne.

b) dot. części nr 2: karty techniczne tkanin, wystawionych przez ich producentów lub akredytowanych raportów z badań,
wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzających gramatury i składy tkaniny, z których wykonane będą
zaoferowane w fartuchy operacyjne.

Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim lub z załączonym tłumaczeniem na język polski.
3) w celu potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia nieodpłatnych próbek:
do części nr 1:
• pozycja 1 – bluza (bez napisów) w rozmiarze XL - 1 szt. 
• pozycja 2 – spodnie (bez napisów) w rozmiarze XL - 1 szt. 
do części nr 2:
• pozycja 1 – fartuch w rozmiarze XL - 1 szt. 
Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki
dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z
wyłączeniem przypadku, że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą: 
1) oświadczenia Wykonawcy, że zaoferowane wyroby medyczne posiadają oznaczenie CE oraz aktualne dokumenty
dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia
2022 r. o wyrobach medycznych. W przypadku gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób
medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia - załącznik
nr 7 do SWZ;
2) katalogi, foldery itp. materiały producenta lub dystrybutora dotyczące oferowanego produktu potwierdzające wymagania
Zamawiającego opisane w SWZ, zawierające numer katalogowy/nazwę handlową oferowanego wyrobu
Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim lub z załączonym tłumaczeniem na język polski.
3) w celu potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia nieodpłatnych próbek:
do części nr 1:
• pozycja 1 – bluza (bez napisów) w rozmiarze XL - 1 szt. 
• pozycja 2 – spodnie (bez napisów) w rozmiarze XL - 1 szt. 
do części nr 2:
• pozycja 1 – fartuch w rozmiarze XL - 1 szt.

Po zmianie: 
1) oświadczenia Wykonawcy, że zaoferowane wyroby medyczne posiadają oznaczenie CE oraz aktualne dokumenty
dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia
2022 r. o wyrobach medycznych. W przypadku gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób
medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia - załącznik
nr 7 do SWZ;
2) katalogi, foldery itp. materiały producenta lub dystrybutora dotyczące oferowanego produktu potwierdzające wymagania
Zamawiającego opisane w SWZ, zawierające numer katalogowy/nazwę handlową oferowanego wyrobu.
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a) dot. części nr 1: karty techniczne tkanin, wystawionych przez ich producentów lub akredytowanych raportów z badań,
wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzających gramaturę i skład tkaniny, z której wykonane są
zaoferowane ubrania operacyjne.

b) dot. części nr 2: karty techniczne tkanin, wystawionych przez ich producentów lub akredytowanych raportów z badań,
wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzających gramatury i składy tkaniny, z których wykonane będą
zaoferowane w fartuchy operacyjne.

Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim lub z załączonym tłumaczeniem na język polski.
3) w celu potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia nieodpłatnych próbek:
do części nr 1:
• pozycja 1 – bluza (bez napisów) w rozmiarze XL - 1 szt. 
• pozycja 2 – spodnie (bez napisów) w rozmiarze XL - 1 szt. 
do części nr 2:
• pozycja 1 – fartuch w rozmiarze XL - 1 szt.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2023-03-13 09:00

Po zmianie: 
2023-03-20 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2023-03-13 10:00

Po zmianie: 
2023-03-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2023-04-11

Po zmianie: 
2023-04-18
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