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Ogłoszenie nr 500219126-N-2018 z dnia 12-09-2018 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 613754-N-2018
Data: 06/09/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Krajowy numer identyfikacyjny 47161012700000, ul. ul.
Rzgowska 281, 93338 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 271 17 52; 271 17 53, e-mail
zamowienia@iczmp.edu.pl, faks 42 271 17 50.
Adres strony internetowej (url): www.iczmp.edu.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: II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie
podzielone jest na części: Nie
W ogłoszeniu powinno być: II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
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Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest: III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wykonawca
składa niniejsze oświadczenie w formie Oświadczenia Wykonawcy. 2. 1. 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. Wykonawca, w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
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 konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.2. Złożenie oświadczenia, o
którym mowa w pkt 2.1, nie jest wymagane, jeżeli w postępowaniu została złożona jedna oferta.
2.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2.1, niezależnie od ilości złożonych w postępowaniu
ofert, może zostać złożone wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ma obowiązek
poinformowania Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie sytuacji Wykonawcy w toku
prowadzonego postępowania, w szczególności po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert.
W ogłoszeniu powinno być: III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6) 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Wykonawca składa niniejsze oświadczenie w formie Oświadczenia Wykonawcy. 2. 1.
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. Wykonawca, w terminie 3
dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy 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
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prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.2. Złożenie
oświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1, nie jest wymagane, jeżeli w postępowaniu na daną
część lub części zamówienia, na którą lub które Wykonawca złożył ofertę, została złożona
jedna oferta. 2.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2.1, niezależnie od ilości złożonych w
postępowaniu ofert, może zostać złożone wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ma
obowiązek poinformowania Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie sytuacji Wykonawcy w
toku prowadzonego postępowania, w szczególności po zapoznaniu się z informacją z otwarcia
ofert.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-09-14, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-18, godzina: 10:00,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 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: Pakiet nr
1 - Materiały eksploatacyjne do respiratora Babylog VN-500 2) Wspólny Słownik
Zamówień(CPV): 33157400-9, 33195000-3 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający
podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub
termin wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 95,00 Termin dostawy zapotrzebowania
częściowego 5,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 1) Krótki
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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: Pakiet nr 2 - Materiały eksploatacyjne do respiratora Babylog VN-500 - płucka
testowe i układy oddechowe 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33157400-9,
33195000-3 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w
miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 95,00 Termin dostawy zapotrzebowania częściowego 5,00 6)
INFORMACJE DODATKOWE:
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