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Białystok:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 596792-N-2020

Data: 13/10/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Krajowy numer

identyfikacyjny 50622576000000, ul. Poleska  89, 15-874  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 66 37 344, 85 66 37 345, e-mail

przetargi@wspr.bialystok.pl , faks 85 66 37 302.

Adres strony internetowej (url): www.pogotowie.bialystok.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 2.2

W ogłoszeniu jest: Kryteria: Autotest urządzenia po każdym uruchomieniu przed użyciem na pacjencie (A)- 10,00 Waga poniżej 1 kg (W) -

10,00 Tryb wentylacji typu „Demand” (T) - 5,00 Przewód pacjenta silikonowy wielorazowy z możliwością sterylizacji w autokl awie w temp.

min. 134 stopni Celsjusza (P)- 5,00 Tryb wentylacji IPPV (TW)- 5,00 Zasilanie bateryjne stałe w okresie min. 24 miesięcy bez potrzeby wymi

any źródła (Z) - 5,00 Cena ofertowa brutto (Cof)- 60,00

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria: Autotest urządzenia po każdym uruchomieniu przed użyciem na pacjencie (A)- 10,00 Waga poniżej 1

kg (W) - 10,00 Tryb wentylacji typu „Demand”lub typu „SPN-CPAP” lub SPN-CPAP/PS (T) - 5,00 Przewód pacjenta silikonowy

wielorazowy z możliwością sterylizacji w autokl awie w temp. min. 134 stopni Celsjusza (P)- 5,00 Tryb wentylacji IPPV lub VC-CMV lub

VC-AC lub VC-SIMV (TW)- 5,00 Zasilanie bateryjne stałe w okresie min. 24 miesięcy bez potrzeby wymi any źródła (Z) - 5,00 Cena

ofertowa brutto (Cof)- 60,00

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: 2020-10-21, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-26, godzina:

10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.5

W ogłoszeniu jest: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryt eriami: a) Cena ofertowa (Cof) – waga 60%

Obliczenia w ramach kryterium cena będą dokonywane wg wzor u: Cof = [( Cmin./Cof bad)x 100pkt ) x 0,60 gdzie: Cmin – najniższa

zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty. b) Autotest

urządzenia po każdym uruchomieniu przed użyciem na p acjencie (A) - waga 10% (10 pkt.) Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 10%
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(10 pkt.) w przypadku, gdy urządzenie wykonuje autotest urządzenia po każdym uruchomieniu przed użyciem na pacjencie albo 0% (0

pkt.), w przypadku gdy urządzenie nie wykonuje takiego autotestu. c) Waga poniżej 1 kg (W) – waga 10% (10 pkt.) Wykonawca w tym

kryterium może uzyskać 10% (10 pkt.), w przypadku zaoferowania urządzenia o wadze poniżej 1 kg, albo 0% (0 pkt.) w przypadku gdy

urządzenie jest cięższe niż 1 kg. d) Tryb wentylacji typ u „Demand” (T) - waga 5% (5 pkt.) Wykonawca w tym kryterium może uzyskać

5% (5 pkt.), w przypadku zaoferowania urządzenia, które będzie posiadało tryb wentylacji typu „Dem and”, albo 0% (0 pkt.) w przypadku,

gdy urządzenie nie posiada tego trybu wentylacji. e) Przewód pac jenta silikonowy wielorazowy z możliwością sterylizacji w autoklawie w

temp. min. 134 st opni Celsjusza (P) – waga 5% (5 pkt.) Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5% (5 pkt.), w przypadku

zaoferowania przewodu pacjenta silikonowego wielorazowego z możliwoś cią sterylizacji w autoklawie w temp. min. 134 stopni Celsjusza

albo 0% (0 pkt.), w p rzypadku gdy przewód pacjenta silikonowy wielorazowy nie ma możliwości sterylizacji w a utoklawie w temp. min.

134 stopni Celsjusza. f) Tryb wentylacji IPPV (TW) - waga 5% (5 pkt .) Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5% (5 pkt.) w

przypadku, gdy urządzenie posiada tryb wentylacji IPPV albo 0% (0 pkt.) w przypadku, gdy urządzenie nie posiada taki ego trybu

wentylacji. g) Zasilanie bateryjne stałe w okresie min. 24 miesięcy bez potrzeby wymiany źródła (Z) – waga 5% (5 pkt.) Wykonawca w

tym kryterium może uzyskać 5% (5 pkt.) w przypadku, gdy urządzenie posiada zasilanie bateryjne stałe w okresie min. 24 mi esięcy bez

potrzeby wymiany źródła, albo 0% (0 pkt.) w przypadku, gdy urządzenie nie posiada takiego zasilania. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu

21.10.2020 r., w siedzibie Zamawiającego p rzy ul. Poleskiej 89 pok. 122 o godzinie 10.15.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryt eriami: a) Cena ofertowa (Cof) –

waga 60% Obliczenia w ramach kryterium cena będą dokonywane wg wzor u: Cof = [( Cmin./Cof bad)x 100pkt ) x 0,60 gdzie: Cmin –

najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty.

b) Autotest urządzenia po każdym uruchomieniu przed użyciem na p acjencie (A) - waga 10% (10 pkt.) Wykonawca w tym kryterium może

uzyskać 10% (10 pkt.) w przypadku, gdy urządzenie wykonuje autotest urządzenia po każdym uruchomieniu przed użyciem na pacjencie

albo 0% (0 pkt.), w przypadku gdy urządzenie nie wykonuje takiego autotestu. c) Waga poniżej 1 kg (W) – waga 10% (10 pkt.)

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 10% (10 pkt.), w przypadku zaoferowania urządzenia o wadze poniżej 1 kg, albo 0% (0 pkt.)

w przypadku gdy urządzenie jest cięższe niż 1 kg. d) Tryb wentylacji typ u „Demand” lub typu „SPN-CPAP” lub SPN-CPAP/PS (T) - waga

5% (5 pkt.) Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5% (5 pkt.), w przypadku zaoferowania urządzenia, które będzie posiadało tryb

wentylacji typu „Dem and” lub typu „SPN-CPAP” lub SPN-CPAP/PS , albo 0% (0 pkt.) w przypadku, gdy urządzenie nie posiada tego

trybu wentylacji. e) Przewód pac jenta silikonowy wielorazowy z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. min. 134 st opni Celsjusza

(P) – waga 5% (5 pkt.) Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5% (5 pkt.), w przypadku zaoferowania przewodu pacjenta

silikonowego wielorazowego z możliwoś cią sterylizacji w autoklawie w temp. min. 134 stopni Celsjusza albo 0% (0 pkt.), w p rzypadku

gdy przewód pacjenta silikonowy wielorazowy nie ma możliwości sterylizacji w a utoklawie w temp. min. 134 stopni Celsjusza. f) Tryb

wentylacji IPPV lub VC-CMV lub VC-AC lub VC-SIMV(TW) - waga 5% (5 pkt.) Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5% (5 pkt.)

w przypadku, gdy urządzenie posiada tryb wentylacji IPPV lub VC-CMV lub VC-AC lub VC-SIMV albo 0% (0 pkt.) w przypadku, gdy

urządzenie nie posiada taki ego trybu wentylacji. g) Zasilanie bateryjne stałe w okresie min. 24 miesięcy bez potrzeby wymiany źródła (Z)

– waga 5% (5 pkt.) Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5% (5 pkt.) w przypadku, gdy urządzenie posiada zasilanie bateryjne stałe

w okresie min. 24 mi esięcy bez potrzeby wymiany źródła, albo 0% (0 pkt.) w przypadku, gdy urządzenie nie posiada takiego zasilania. 2.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2020 r., w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poleskiej 89 pok. 122 o godzinie 10.15.
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