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Legnica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 552361-N-2017
Data: 17/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 39099944100000,
ul. ul. J. Iwaszkiewicza 5, 59220 Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (076) 721 11
26, e-mail zam.publiczne@szpital.legnica.pl, faks (076) 721 11 27.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.legnica.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpital.legnica.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów
medycznych przeznaczonych do realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przez
Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. szczegółowo
opisanych w Załączniku 2A do siwz (formularzu asortymentowo-cenowym) pogrupowanym w 5
Pakietów. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Łączna ilość
części w niniejszym postępowaniu: 5. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na

poszczególne Pakiety (nr: 1, 2, 3, 4, 5). Wszelkie zapisy znajdujące się w siwz dotyczące oferty
odnoszą się również do oferty częściowej. Jeżeli w siwz nie został zamieszczony zapis, której
części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza,
że dotyczy wszystkich części. Numer Części Nr Pakietu Określenie przedmiotu zamówienia 1
Pakiet 1 Jałowe, jednorazowe, zbiorczo pakowane zestawy do operacji zaćmy metodą
fakoemulsyfikacji 2 Pakiet 2 Soczewki (wraz z użyczeniem 4 wielorazowych zestawów
implantacyjnych, z których każdy składa się z jednego injektora oraz jednej pęsety do ładowania
soczewki) 3 Pakiet 3 Soczewki hydrofilne 4 Pakiet 4 Zestawy obłożeniowe do operacji i podań
doszklistkowych 5 Pakiet 5 Materiały wiskoelastyczne 3. Zamawiający wymaga aby przedmiot
zamówienia w zakresie oferowanych wyrobów medycznych, posiadał oznakowanie CE oraz
odpowiednio do swojej klasy - aktualne certyfikaty jednostki notyfikowanej i/lub deklaracje
zgodności. 4. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w
projekcie umowy w Rozdziale XVII siwz.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów
medycznych przeznaczonych do realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przez
Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. szczegółowo
opisanych w Załączniku 2A do siwz (formularzu asortymentowo-cenowym) pogrupowanym w 6
Pakietów. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Łączna ilość
części w niniejszym postępowaniu: 6. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na
poszczególne Pakiety (nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6). Wszelkie zapisy znajdujące się w siwz dotyczące
oferty odnoszą się również do oferty częściowej. Jeżeli w siwz nie został zamieszczony zapis,
której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. –
oznacza, że dotyczy wszystkich części. Numer Części Nr Pakietu Określenie przedmiotu
zamówienia 1 Pakiet 1 Jałowe, jednorazowe, zbiorczo pakowane zestawy do operacji zaćmy
metodą fakoemulsyfikacji 2 Pakiet 2 Soczewki (wraz z użyczeniem 4 wielorazowych zestawów
implantacyjnych, z których każdy składa się z jednego injektora oraz jednej pęsety do ładowania
soczewki) 3 Pakiet 3 Soczewki hydrofilne 4 Pakiet 4 Zestawy obłożeniowe do operacji i podań
doszklistkowych 5 Pakiet 5 Materiały wiskoelastyczne 6 Pakiet 6 Soczewka hydrofilna
asferyczna 3. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia w zakresie oferowanych
wyrobów medycznych, posiadał oznakowanie CE oraz odpowiednio do swojej klasy - aktualne
certyfikaty jednostki notyfikowanej i/lub deklaracje zgodności. 4. Warunki dotyczące

wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale XVII
siwz.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-07-27, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-08-08, godzina: 11:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część 6 - Pakiet 6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Soczewka
hydrofilna asferyczna 2) wspólny słownik zamówień (CPV):33731110-7 4) czas trwania lub
termin wykonania: okres w miesiącach - 12 5) kryteria oceny ofert: - cena - 60,00 - termin
wykonania dostawy - 10,00 - instrukcja na opakowaniu jednostkowym - 30,00

