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                  SP ZOZ Szpital Psychiatryczny jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 

Toszek, 18.01.2021 r. 

         
 
 

  

dotyczy: postępowania nr 21/PN/DEG/AS/2020 na dostawę łóżek, stolików przyłóżkowych, 

akcesoriów do przemieszczania pacjentów oraz mebli medycznych dla potrzeb SP ZOZ 

Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu 

„Zdrowy Pracownik- Aktywny Pracownik- Sprawny Szpital- etap II” 

 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 
 

 

1) zmianie ulega wymóg złożenia dokumentów przez Wykonawcę 

 

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy specyfikacji: 

 rozdz. II pkt 4.1 SIWZ: 
 

4.1. Certyfikat CE lub równoważny 

Jako równoważny Zamawiający uzna dokument stwierdzający zgodność wyrobu  

z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach właściwościami. 

W przypadku braku takiego certyfikatu w zakresie pakietów X i XI Zamawiający wymaga 

oświadczenia wykonawcy o braku wymogu  certyfikatu CE dla danego pakietu 
 

 rozdz. V pkt 3 b) SIWZ: 
 

b) Certyfikat CE lub równoważny 

Jako równoważny Zamawiający uzna dokument stwierdzający zgodność wyrobu  

z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach 

właściwościami. W przypadku braku takiego certyfikatu w zakresie pakietów X i XI 

Zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o braku wymogu  certyfikatu CE dla 

danego pakietu 
 

2) zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert (podstawa prawna art. 38 ust. 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych):  
 

termin składania ofert 27.01.2021 r. godz. 09.00 

termin otwarcia ofert 27.01.2021 r. godz. 09.15  
 

 

 rozdz. VII pkt 2 i 4 SIWZ: 
 

2.  Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 

     (...) 

      najpóźniej do dnia 27.01.2021 r. do godz. 09.00.   
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1. 4. Wadium w formie pieniężnej z zaznaczeniem „Wadium - 21/PN/DEG/AS/2020 w zakresie 

pakietu ……” Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek  Zamawiającego w banku:  
 

Bank Śląski BSK I O/Gliwice nr rachunku  96 1050 1285 1000 0002 0310 0144.  
 

Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną  

na konto Zamawiającego do dnia 27.01.2021 r. do godz. 09.00.   
 

 rozdz. IX pkt 11 SIWZ: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 rozdz. X pkt 1 i 4 SIWZ: 
 

„1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć  

w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, w budynku administracji – sekretariat Dyrektora 

Naczelnego nie później niż w terminie do 27.01.2021 r. do godz. 09.00. 

4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie – w sali konferencyjnej w budynku 

administracji szpitala w dniu 27.01.2021 r. o godz. 09.15.” 

 

3) zmianie ulegają parametry wymagane przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zmianie 

ulegają następujące zapisy specyfikacji: 
 

 Załącznik nr 3/VI do SIWZ str. 1/1 – zmieniona zostaje pozycja 11 

 

 

L.p. 

Parametry wymagane  

(opis funkcji wymaganego parametru) 

Parametry oferowane   

(podać zakres lub opisać) 

11 Całkowita szerokość wózka 80 cm (+/- 8 cm)  

 

 Załącznik nr 3/X do SIWZ str. 1/1 – zmieniona zostaje pozycja 11 
 

 

L.p. 

Parametry wymagane  

(opis funkcji wymaganego parametru) 

Parametry oferowane   

(podać zakres lub opisać) 

11 
Certyfikat CE lub równoważny  lub oświadczenie 

wykonawcy o braku wymogu  certyfikatu CE 
 

 

 Załącznik nr 3/XI do SIWZ str. 1/1 – zmieniona zostaje pozycja 12 
 

 

L.p. 

Parametry wymagane  

(opis funkcji wymaganego parametru) 

Parametry oferowane   

(podać zakres lub opisać) 

12 
Certyfikat CE lub równoważny  lub oświadczenie 

wykonawcy o braku wymogu  certyfikatu CE 
 

 

Z poważaniem: 
 

        Kierownik Zamówień Publicznych 

                          Anna Skandy 
 

 

 

Od dnia 18.01.2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitaltoszek.pl) dostępna jest 

zmodyfikowana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

OFERTA PRZETARGOWA NA: 
 

Przetarg nieograniczony 21/PN/DEG/AS/2020 
Dostawa łóżek, stolików przyłóżkowych, akcesoriów do przemieszczania pacjentów oraz 

mebli medycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach 

projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020. Nazwa projektu „Zdrowy Pracownik- Aktywny Pracownik- Sprawny Szpital- 

etap II” 
 

Nie otwierać przed dniem 27.01.2021 r. do godz. 09:15. 
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