
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawy opatrunków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000313408

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szpitalna 13

1.4.2.) Miejscowość: Tarnów

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: 14 631 03 41

1.4.8.) Numer faksu: 14 631 03 37

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ssz.tar.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssz.tar.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077823

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00057809

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
3.11. Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów

Przed zmianą: 
Próbki, o których mowa w pkt.11.6.5. SWZ Wykonawca składa w terminie do dnia 07.02.2023r. do godz. 9:00 za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022r.
poz.896.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w budynku Dyrekcji (Budynek A) Specjalistycznego Szpitala im.E.
Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, pokój nr 13 (Sekretariat) w godz. od 8:00 do 15:00.
Na złożonych próbkach muszą znajdować się następujące oznaczenia:
• Nazwa i adres Zamawiającego,
• Nazwa i adres Wykonawcy,
• Napis : “Próbki do postępowania – sprawa nr AE/ZP-27-04/23 nie otwierać przed 07.02.2023 r., godz. 10:00”.

Po zmianie: 
Próbki, o których mowa w pkt.11.6.5. SWZ Wykonawca składa w terminie do dnia 08.02.2023r. do godz. 9:00 za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022r.
poz.896.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w budynku Dyrekcji (Budynek A) Specjalistycznego Szpitala im.E.
Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, pokój nr 13 (Sekretariat) w godz. od 8:00 do 15:00.
Na złożonych próbkach muszą znajdować się następujące oznaczenia:
• Nazwa i adres Zamawiającego,
• Nazwa i adres Wykonawcy,

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00077823/01 z dnia 2023-02-02

2023-02-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



• Napis : “Próbki do postępowania – sprawa nr AE/ZP-27-04/23 nie otwierać przed 08.02.2023 r., godz. 10:00”.

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: 
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający
wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1.1. Oświadczenia, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietów Nr 1-4
asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. (Dz.U.
z 2022r. poz.974 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 3 do
SWZ).
1.2. Oświadczenia Wykonawcy, iż wyroby medyczne zaoferowane w zakresie Pakietów Nr 1-4 spełniają wymagania
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. dotyczące wprowadzenia do
obrotu lub do używania oraz, że posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe, które przedłoży
Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
1.3. Oświadczenia Wykonawcy, że gwarantuje, iż warunki transportu zamawianych w zakresie Pakietów Nr 1-4 wyrobów
będą zgodne z zaleceniami producenta (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
1.4. Materiałów, ulotek informacyjnych (w języku polskim) dotyczących zaoferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie:
- Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2 – potwierdzających, iż są to opatrunki do ran zakażonych ze srebrem oraz, że mogą zostawać w
ranie do kilku dni,
- Pakietu Nr 2 poz. 1 – potwierdzających, iż jest to opatrunek z folii poliuretanowej, przeźroczysty i półprzepuszczalny.
5. Próbek asortymentu ujętego w:
- Pakiecie Nr 1 poz. 1 - potwierdzających, iż jest to opatrunek ze srebrem w rozmiarze 10cmx10cm,
- Pakiecie Nr 2 poz. 1 - potwierdzających, iż jest to opatrunek z folii poliuretanowej w rozmiarze 10cmx10cm.
Złożone przez Wykonawcę próbki z Pakietów Nr 1 i 2 winny być oryginalnie zapakowane i oznaczone identycznie z
oznaczeniem przedmiotu zamówienia, który będzie dostarczany Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.
Próbki muszą być oznaczone z podaniem pakietu i pozycji której dotyczą, podczas badania próbki ulegną zużyciu i
zniszczeniu.
2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają
określone przez Zamawiającego wymagania. 
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub
złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie. 
4. Zamawiający nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, o
których mowa w
pkt.1, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania. 
5. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.1 Wykonawca złoży wraz z ofertą.

Po zmianie: 
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający
wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1.1. Oświadczenia, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietów Nr 1-4
asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. (Dz.U.
z 2022r. poz.974 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 3 do
SWZ).
1.2. Oświadczenia Wykonawcy, iż wyroby medyczne zaoferowane w zakresie Pakietów Nr 1-4 spełniają wymagania
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. dotyczące wprowadzenia do
obrotu lub do używania oraz, że posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe, które przedłoży
Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
1.3. Oświadczenia Wykonawcy, że gwarantuje, iż warunki transportu zamawianych w zakresie Pakietów Nr 1-4 wyrobów
będą zgodne z zaleceniami producenta (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
1.4. Materiałów, ulotek informacyjnych (w języku polskim) dotyczących zaoferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie:
- Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2 – potwierdzających, iż są to opatrunki do ran zakażonych ze srebrem oraz, że mogą zostawać w
ranie do kilku dni,
- Pakietu Nr 2 poz. 1 – potwierdzających, iż jest to opatrunek z folii poliuretanowej, przeźroczysty i półprzepuszczalny.
5. Próbek asortymentu ujętego w:
- Pakiecie Nr 1 poz. 1 - potwierdzających, iż jest to opatrunek ze srebrem w rozmiarze 10cmx10cm,
- Pakiecie Nr 2 poz. 1 - potwierdzających, iż jest to opatrunek z folii poliuretanowej w rozmiarze 10cmx10m.
Złożone przez Wykonawcę próbki z Pakietów Nr 1 i 2 winny być oryginalnie zapakowane i oznaczone identycznie z
oznaczeniem przedmiotu zamówienia, który będzie dostarczany Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.
Próbki muszą być oznaczone z podaniem pakietu i pozycji której dotyczą, podczas badania próbki ulegną zużyciu i
zniszczeniu.
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2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają
określone przez Zamawiającego wymagania. 
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub
złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie. 
4. Zamawiający nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, o
których mowa w
pkt.1, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania. 
5. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.1 Wykonawca złoży wraz z ofertą.

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

Przed zmianą: 
1. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietów Nr 1-4
asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. (Dz.U.
z 2022r. poz.974 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 3 do
SWZ).
2. Oświadczenie Wykonawcy, iż wyroby medyczne zaoferowane w zakresie Pakietów Nr 1-4 spełniają wymagania
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. dotyczące wprowadzenia do
obrotu lub do używania oraz, że posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe, które przedłoży
Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
3. Oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje, iż warunki transportu zamawianych w zakresie Pakietów Nr 1-4 wyrobów będą
zgodne z zaleceniami producenta (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
4. Materiały, ulotki informacyjne (w języku polskim) dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie:
- Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2 – potwierdzających, iż są to opatrunki do ran zakażonych ze srebrem oraz, że mogą zostawać w
ranie do kilku dni,
- Pakietu Nr 2 poz. 1 – potwierdzających, iż jest to opatrunek z folii poliuretanowej, przeźroczysty i półprzepuszczalny.
5. Próbki asortymentu ujętego w:
- Pakiecie Nr 1 poz. 1 - potwierdzających, iż jest to opatrunek ze srebrem w rozmiarze 10cmx10cm,
- Pakiecie Nr 2 poz. 1 - potwierdzających, iż jest to opatrunek z folii poliuretanowej w rozmiarze 10cmx10cm.
Złożone przez Wykonawcę próbki z Pakietów Nr 1 i 2 winny być oryginalnie zapakowane i oznaczone identycznie z
oznaczeniem przedmiotu zamówienia, który będzie dostarczany Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.
Próbki muszą być oznaczone z podaniem pakietu i pozycji której dotyczą, podczas badania próbki ulegną zużyciu i
zniszczeniu.

Po zmianie: 
1. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietów Nr 1-4
asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. (Dz.U.
z 2022r. poz.974 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 3 do
SWZ).
2. Oświadczenie Wykonawcy, iż wyroby medyczne zaoferowane w zakresie Pakietów Nr 1-4 spełniają wymagania
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. dotyczące wprowadzenia do
obrotu lub do używania oraz, że posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe, które przedłoży
Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
3. Oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje, iż warunki transportu zamawianych w zakresie Pakietów Nr 1-4 wyrobów będą
zgodne z zaleceniami producenta (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
4. Materiały, ulotki informacyjne (w języku polskim) dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie:
- Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2 – potwierdzających, iż są to opatrunki do ran zakażonych ze srebrem oraz, że mogą zostawać w
ranie do kilku dni,
- Pakietu Nr 2 poz. 1 – potwierdzających, iż jest to opatrunek z folii poliuretanowej, przeźroczysty i półprzepuszczalny.
5. Próbki asortymentu ujętego w:
- Pakiecie Nr 1 poz. 1 - potwierdzających, iż jest to opatrunek ze srebrem w rozmiarze 10cmx10cm,
- Pakiecie Nr 2 poz. 1 - potwierdzających, iż jest to opatrunek z folii poliuretanowej w rozmiarze 10cmx10m.
Złożone przez Wykonawcę próbki z Pakietów Nr 1 i 2 winny być oryginalnie zapakowane i oznaczone identycznie z
oznaczeniem przedmiotu zamówienia, który będzie dostarczany Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.
Próbki muszą być oznaczone z podaniem pakietu i pozycji której dotyczą, podczas badania próbki ulegną zużyciu i
zniszczeniu.

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: 
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2023-02-07 09:00

Po zmianie: 
2023-02-08 09:00

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

Przed zmianą: 
2023-02-07 10:00

Po zmianie: 
2023-02-08 10:00

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

Przed zmianą: 
2023-03-08

Po zmianie: 
2023-03-09
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