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Ogłoszenie nr 540171355-N-2019 z dnia 16-08-2019 r.

Rabka-Zdrój:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 584426-N-2019 

Data: 09/08/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o., Krajowy numer

identyfikacyjny 29795100000000, ul. Dietla  5, 34-700  Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, państwo

Polska, tel. 182 677 469, e-mail zp@scru.pl, faks 182 677 469. 

Adres strony internetowej (url): www.scru.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II. 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: 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: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży dla personelu medycznego,

Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty Sp. z o. o. w Rabce

– Zdroju. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków
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zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr

1.1 do specyfikacji („Formularz cenowy”). 2. Dodatkowo Zamawiający przedkłada poglądowo

wzór logo stanowiący załącznik nr 1.1A do specyfikacji. 3. Każdy z wykonawców może złożyć

jedną ofertę, oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym

wypadku zostanie odrzucona. 4. Dostawy będą się odbywać transportem na koszt Wykonawcy wg

zasad ustalonych w umowie i formularzu cenowym. Towar będzie dostarczany wg harmonogramu

dostaw ustalonego z Wykonawcą po zawarciu umowy. 5. Zamawiający przewiduje dwie dostawy z

możliwością zmiany. 6. Wykonawca zobowiązany dokonać fizycznych pomiarów odzieży w

siedzibie Zamawiającego przed każdą dostawą. 7. Podane w formularzu cenowym ilości dotyczą

okresu 12 miesięcy, (umowa zostanie zawarta na taki okres). 8. Pozostałe warunki zamówienia

określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”).

9. Dostarczany asortyment musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia –

w tym spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione we wzorze załącznika nr 1.1 do oferty. 10.

Zaoferowany asortyment musi: 1. odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

– w tym spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione w formularzu cenowym – tj. we wzorze

załącznika nr 1.1. do oferty, 2. posiadać wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność z zapisami

zawartymi w formularzu cenowym – tj. we wzorze załącznika nr 1.1. do oferty i specyfikacji oraz

posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

potwierdzone oświadczeniem zawartym w formularzu oferty. 

W ogłoszeniu powinno być: 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: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży dla personelu medycznego,

Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty Sp. z o. o. w Rabce

– Zdroju. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków

zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr

1.1 do specyfikacji („Formularz cenowy”). 2. Dodatkowo Zamawiający przedkłada poglądowo

wzór logo stanowiący załącznik nr 1.1A do specyfikacji. 3. Każdy z wykonawców może złożyć

jedną ofertę, oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym

wypadku zostanie odrzucona. 4. Dostawy będą się odbywać transportem na koszt Wykonawcy wg
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zasad ustalonych w umowie i formularzu cenowym. Towar będzie dostarczany wg harmonogramu

dostaw ustalonego z Wykonawcą po zawarciu umowy. 5. Zamawiający przewiduje dwie dostawy z

możliwością zmiany. 6. Wykonawca zobowiązany dokonać fizycznych pomiarów odzieży w

siedzibie Zamawiającego przed każdą dostawą. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na

opracowaniu i dostarczeniu do Zamawiającego szczegółowo opisanych tabel rozmiarów, pod

warunkiem możliwości dokonania wymiany zamówionego asortymentu na asortyment w innym

rozmiarze w sytuacjach tego wymagających. 7. Podane w formularzu cenowym ilości dotyczą

okresu 12 miesięcy, (umowa zostanie zawarta na taki okres). 8. Pozostałe warunki zamówienia

określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”).

9. Dostarczany asortyment musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia –

w tym spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione we wzorze załącznika nr 1.1 do oferty. 10.

Zaoferowany asortyment musi: 1. odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

– w tym spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione w formularzu cenowym – tj. we wzorze

załącznika nr 1.1. do oferty, 2. posiadać wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność z zapisami

zawartymi w formularzu cenowym – tj. we wzorze załącznika nr 1.1. do oferty i specyfikacji oraz

posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

potwierdzone oświadczeniem zawartym w formularzu oferty. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-08-21, godzina: 11:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-08-23, godzina: 12:00, 


