Ogłoszenie nr 2022/BZP 00252266/01 z dnia 2022-07-13

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla SPZOZ w
Łukowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306472
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: dr A. Rogalińskiego 3
1.4.2.) Miejscowość: Łuków
1.4.3.) Kod pocztowy: 21-400
1.4.4.) Województwo: lubelskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski
1.4.7.) Numer telefonu: 257989074
1.4.8.) Numer faksu: 257989074
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@spzoz.lukow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.lukow.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 00252266/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-13 10:19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00236574/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
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. Próbki asortymentu w ilościach podanych w załączniku nr 2 do SWZ. Próbki do przetestowania należy złożyć na adres
Zamawiającego(zgodnie z pkt. XIV SWZ).
Próbki powinny zostać odpowiednio opisane – należy podać numer pakietu i pozycji, której dana próbka dotyczy.
Zamawiający nie będzie uzupełniał środków dowodowych potwierdzających parametry oceniane w kryterium jakości. Brak
próbek i folderów spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczenie o posiadaniu certyfikatu ISO 9001:2000 dla procesu produkcji materiałów eksploatacyjnych do drukarek (o
treści zgodnej z załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ).
3. W celu potwierdzenia, że zaproponowane materiały równoważne odpowiadają wymaganiom Zamawiający wymaga
złożenia (dotyczy Pakietu nr 2a):
- specyfikacji, która w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje producenta zaoferowanego materiału eksploatacyjnego oraz
która potwierdza, że zaoferowany materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne i jakościowe
co produkt oryginalny. Specyfikacja ta zawierać powinna co najmniej następujące informacje o zaoferowanym materiale
eksploatacyjnym:
• oznaczenie jakiego oryginalnego produktu jest zamiennikiem, nazwę i typ urządzenia, do którego jest przeznaczony,
• - potwierdzenie, że jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości niż produkt zalecany przez producenta sprzętu,
• - zdjęcie umożliwiające identyfikację zaoferowanego materiału eksploatacyjnego (wydruk na papierze).
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- dokumentów poświadczających jakość i wydajność oferowanych produktów równoważnych, tj.:
• Raportów z testów wydajności przeprowadzanych zgodnie z normą ISO/IEC 24711 dla tuszy czarnych, ISO/IEC 24712 dla
tuszy kolorowych,
• Certyfikatów ISO 9001 i ISO 14001 dla producentów materiałów równoważnych,
• potwierdzających wydajność tuszu czarnego dla ok. 420 stron.
Po zmianie:
1. Próbki asortymentu w ilościach podanych w załączniku nr 2 do SWZ. Próbki do przetestowania należy złożyć na adres
Zamawiającego(zgodnie z pkt. XIV SWZ).
Próbki powinny zostać odpowiednio opisane – należy podać numer pakietu i pozycji, której dana próbka dotyczy.
Zamawiający nie będzie uzupełniał środków dowodowych potwierdzających parametry oceniane w kryterium jakości. Brak
próbek i folderów spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczenie o posiadaniu certyfikatu ISO 9001:2000 dla procesu produkcji materiałów eksploatacyjnych do drukarek (o
treści zgodnej z załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ).
3. W celu potwierdzenia, że zaproponowane materiały równoważne odpowiadają wymaganiom
Zamawiający wymaga złożenia zgodnie z art. 105 ustawy PZP (dotyczy pakietu nr 2 oraz 2a):
- dokumentów poświadczających jakość i wydajność oferowanych produktów równoważnych, tj.:
* sprawozdań z badań wydajności przeprowadzonych zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla
wkładów do drukarek laserowych monochromatycznych;
* sprawozdań z badań wydajności przeprowadzonych zgodnie z normą ISO/IEC 19798 dla
wkładów do drukarek laserowych kolorowych;
* sprawozdań z badań wydajności przeprowadzonych zgodnie z normą ISO/IEC 24711 oraz
ISO/IEC 24712 dla wkładów do drukarek atramentowych.
Sprawozdania z badań muszą być wystawione przez jednostkę oceniającą zgodność posiadającą stosowną akredytację.
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:
2022-07-15 10:00
Po zmianie:
2022-07-18 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-07-15 10:30
Po zmianie:
2022-07-18 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2022-08-13
Po zmianie:
2022-08-16

2022-07-13 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

