
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatora

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ LECZNICTWA OTWARTEGO W WIELICZCE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350674687

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Bolesława Szpunara 20

1.4.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.7.) Numer telefonu: 12 2796372

1.4.8.) Numer faksu: 12 2782824

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: marosek.lucjan@spzlo.wieliczka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzlo.wieliczka.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: 2022/BZP 00089554/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-03-17 13:11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00083972/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą: 
Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych dla analizatora biochemicznego Konelab 20 ISE wraz z usługa
serwisową i udziałem w kontroli StandLab. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza do złożenia oświadczenia:
1) autoryzowanego serwisu producenta odczynników o braku niekorzystnego wpływu oferowanych odczynników na aparat.
2) o zapewnieniu bezpłatnego udział w kontroli StandLab i zapewnieniu opieki merytorycznej w czasie trwania umowy
Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski. Zamawiający wymaga złożenia przez
Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej w dniu podpisania umowy dokumentów
potwierdzających dopuszczenie produktów stanowiących przedmiot zamówienia do stosowania w Polsce lub certyfikatów
CE, jeżeli są wymagane.
Zamawiający wymaga dostarczenia, do oferowanych odczynników autoryzowanych metodyk i aplikacji, kart charakterystyk
do analizatora biochemicznego na wymienione w specyfikacji oznaczenia w formie papierowej lub na nośniku
elektronicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej,
na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne, karty charakterystyk substancji
niebezpiecznych oraz instrukcje obsługi aparatu w języku polskim dostępne dla Zamawiającego całodobowo. W przypadku
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gdy dany produkt nie posiada substancji niebezpiecznej należy przedłożyć oświadczenie, że dany produkt nie posiada
substancji niebezpiecznej.
Zgodnie z formularzem cenowym pozycje winny uwzględniać wszystkie koszty konieczne do zrealizowania zamówienia.
Data ważności dostarczonych odczynników winna być określona co najmniej na 6 m-cy od daty dostawy.
Wymaganiem wobec odczynników jest stabilność i możliwość uzyskania powtarzalnych wyników.

Po zmianie: 
Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych dla analizatora biochemicznego Konelab 20 ISE wraz z usługa
serwisową i udziałem w kontroli StandLab. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza do złożenia oświadczenia:
1) autoryzowanego serwisu producenta odczynników o braku niekorzystnego wpływu oferowanych odczynników na aparat.
2) o zapewnieniu bezpłatnego udział w kontroli StandLab i zapewnieniu opieki merytorycznej w czasie trwania umowy
Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski. Zamawiający wymaga złożenia przez
Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej w dniu podpisania umowy dokumentów
potwierdzających dopuszczenie produktów stanowiących przedmiot zamówienia do stosowania w Polsce lub certyfikatów
CE, jeżeli są wymagane.
Zamawiający wymaga dostarczenia, do oferowanych odczynników autoryzowanych metodyk i aplikacji, kart charakterystyk
do analizatora biochemicznego na wymienione w specyfikacji oznaczenia w formie papierowej lub na nośniku
elektronicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej,
na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne, karty charakterystyk substancji
niebezpiecznych oraz instrukcje obsługi aparatu w języku polskim dostępne dla Zamawiającego całodobowo. W przypadku
gdy dany produkt nie posiada substancji niebezpiecznej należy przedłożyć oświadczenie, że dany produkt nie posiada
substancji niebezpiecznej.
Zgodnie z formularzem cenowym pozycje winny uwzględniać wszystkie koszty konieczne do zrealizowania zamówienia.
Data ważności dostarczonych odczynników winna być określona co najmniej na 4 m-cy od daty dostawy.
Wymaganiem wobec odczynników jest stabilność i możliwość uzyskania powtarzalnych wyników.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą: 
Dzierżawa dostarczonego analizatora do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników .
Wymagania odnośnie aparatu do dzierżawy:
• aparat pracujący w systemie monotestów (1 pacjent = 1 test),
• kalibracja w zależności od testu co 14, 28 lub 56 dni
• brak możliwości kontaminacji próbki
• przepustowość do 80 testów na godzinę
• łatwy w obsłudze: wymaga jedynie nakropienia próbki i włożenia paska testowego wraz z pipetką do analizatora
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do złożenia oświadczenia:
o zapewnieniu bezpłatnego udział w kontroli StandLab i zapewnieniu opieki merytorycznej w czasie trwania umowy
Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski. Zamawiający wymaga złożenia przez
Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej w dniu podpisania umowy dokumentów
potwierdzających dopuszczenie produktów stanowiących przedmiot zamówienia do stosowania w Polsce lub certyfikatów
CE, jeżeli są wymagane.

Zamawiający wymaga dostarczenia, do oferowanych odczynników autoryzowanych metodyk i aplikacji, kart charakterystyk
do analizatora biochemicznego na wymienione w specyfikacji oznaczenia w formie papierowej lub na nośniku
elektronicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej,
na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne, karty charakterystyk substancji
niebezpiecznych oraz instrukcje obsługi aparatu w języku polskim dostępne dla Zamawiającego całodobowo. W przypadku
gdy dany produkt nie posiada substancji niebezpiecznej należy przedłożyć oświadczenie, że dany produkt nie posiada
substancji niebezpiecznej.
Zgodnie z formularzem cenowym pozycje winny uwzględniać wszystkie koszty konieczne do zrealizowania zamówienia.
Data ważności dostarczonych odczynników winna być określona co najmniej na 6 m-cy od daty dostawy.
Wymaganiem wobec odczynników jest stabilność i możliwość uzyskania powtarzalnych wyników.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do złożenia oświadczenia:
1) autoryzowanego serwisu producenta odczynników o braku niekorzystnego wpływu oferowanych odczynników na aparat.
2) o zapewnieniu bezpłatnego udział w kontroli StandLab i zapewnieniu opieki merytorycznej w czasie trwania umowy
Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski. Zamawiający wymaga złożenia przez
Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej w dniu podpisania umowy dokumentów
potwierdzających dopuszczenie produktów stanowiących przedmiot zamówienia do stosowania w Polsce lub certyfikatów
CE, jeżeli są wymagane.
Zamawiający wymaga dostarczenia, do oferowanych odczynników autoryzowanych metodyk i aplikacji, kart charakterystyk
do analizatora biochemicznego na wymienione w specyfikacji oznaczenia w formie papierowej lub na nośniku
elektronicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej,
na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne, karty charakterystyk substancji
niebezpiecznych oraz instrukcje obsługi aparatu w języku polskim dostępne dla Zamawiającego całodobowo. W przypadku
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gdy dany produkt nie posiada substancji niebezpiecznej należy przedłożyć oświadczenie, że dany produkt nie posiada
substancji niebezpiecznej.
Zgodnie z formularzem cenowym pozycje winny uwzględniać wszystkie koszty konieczne do zrealizowania zamówienia.
Data ważności dostarczonych odczynników winna być określona co najmniej na 6 m-cy od daty dostawy.
Wymaganiem wobec odczynników jest stabilność i możliwość uzyskania powtarzalnych wyników.

Po zmianie: 
Dzierżawa dostarczonego analizatora do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników .
Wymagania odnośnie aparatu do dzierżawy:
• aparat pracujący w systemie monotestów (1 pacjent = 1 test),
• kalibracja w zależności od testu co 14, 28 lub 56 dni
• brak możliwości kontaminacji próbki
• przepustowość do 80 testów na godzinę
• łatwy w obsłudze: wymaga jedynie nakropienia próbki i włożenia paska testowego wraz z pipetką do analizatora
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do złożenia oświadczenia:
o zapewnieniu bezpłatnego udział w kontroli StandLab i zapewnieniu opieki merytorycznej w czasie trwania umowy
Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski. Zamawiający wymaga złożenia przez
Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej w dniu podpisania umowy dokumentów
potwierdzających dopuszczenie produktów stanowiących przedmiot zamówienia do stosowania w Polsce lub certyfikatów
CE, jeżeli są wymagane.

Zamawiający wymaga dostarczenia, do oferowanych odczynników autoryzowanych metodyk i aplikacji, kart charakterystyk
do analizatora biochemicznego na wymienione w specyfikacji oznaczenia w formie papierowej lub na nośniku
elektronicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej,
na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne, karty charakterystyk substancji
niebezpiecznych oraz instrukcje obsługi aparatu w języku polskim dostępne dla Zamawiającego całodobowo. W przypadku
gdy dany produkt nie posiada substancji niebezpiecznej należy przedłożyć oświadczenie, że dany produkt nie posiada
substancji niebezpiecznej.
Zgodnie z formularzem cenowym pozycje winny uwzględniać wszystkie koszty konieczne do zrealizowania zamówienia.
Data ważności dostarczonych odczynników winna być określona co najmniej na 4-cy od daty dostawy.
Wymaganiem wobec odczynników jest stabilność i możliwość uzyskania powtarzalnych wyników.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do złożenia oświadczenia:
1) autoryzowanego serwisu producenta odczynników o braku niekorzystnego wpływu oferowanych odczynników na aparat.
2) o zapewnieniu bezpłatnego udział w kontroli StandLab i zapewnieniu opieki merytorycznej w czasie trwania umowy
Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski. Zamawiający wymaga złożenia przez
Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej w dniu podpisania umowy dokumentów
potwierdzających dopuszczenie produktów stanowiących przedmiot zamówienia do stosowania w Polsce lub certyfikatów
CE, jeżeli są wymagane.
Zamawiający wymaga dostarczenia, do oferowanych odczynników autoryzowanych metodyk i aplikacji, kart charakterystyk
do analizatora biochemicznego na wymienione w specyfikacji oznaczenia w formie papierowej lub na nośniku
elektronicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej,
na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne, karty charakterystyk substancji
niebezpiecznych oraz instrukcje obsługi aparatu w języku polskim dostępne dla Zamawiającego całodobowo. W przypadku
gdy dany produkt nie posiada substancji niebezpiecznej należy przedłożyć oświadczenie, że dany produkt nie posiada
substancji niebezpiecznej.
Zgodnie z formularzem cenowym pozycje winny uwzględniać wszystkie koszty konieczne do zrealizowania zamówienia.
Data ważności dostarczonych odczynników winna być określona co najmniej na 6 m-cy od daty dostawy.
Wymaganiem wobec odczynników jest stabilność i możliwość uzyskania powtarzalnych wyników.

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: 
2022-03-22 11:30

Po zmianie: 
2022-03-23 11:30

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

Przed zmianą: 
2022-03-22 11:45

Po zmianie: 
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2022-03-23 11:45

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

Przed zmianą: 
2022-03-20

Po zmianie: 
2022-04-21
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