
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywna 24 miesięczna dostawa podłoży i odczynników bakteriologicznych 

dla Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej w SPZOZ w Wolsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
WOLSZTYNIE

1.2.) Oddział zamawiającego: SPZOZ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970773426

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wschowska 3

1.4.2.) Miejscowość: Wolsztyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-200

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzozwolsztyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozwolsztyn.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 00010974/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-11 09:44

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00000448/01

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: 
Zamawiający wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych, tj.:
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8.1 opisów, fotografii, katalogów, instrukcji obsługi (dotyczy zaoferowanego aparatu), ulotek oraz
innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez
wykonawcę na żądanie zamawiającego potwierdzających spełnianie parametrów minimalnych
określonych w swz; 
Uszczegółowienie wymagań określone pod każdym z pakietów. Zaleca się, aby w sposób
widoczny (np. kolorowy zakreślacz lub obrys kolorem) zaznaczyć fragment potwierdzający
narzucone wymagania. Foldery (np. opisujące kolor kolonii na chromagarach) muszą być w
kolorze, w wersji papierowej, nie elektronicznej

8.2 zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, t.j.
dla odczynników laboratoryjnych i zaoferowanych aparatów: deklaracje zgodności CE, 
dla producenta zaoferowanych krążków certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 
dla oznaczeń MIC i krążków wysyconych antybiotykami przedstawienie pozytywnej opinii
Krajowego Ośrodka Referencyjnego Drobnoustrojów (KORLD) w Warszawie 

Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Jeżeli wykonawca nie złożył
przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Prawa zamówień publicznych.

Po zmianie: 
Zamawiający wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych, tj.:
8.1 opisów, fotografii, katalogów, instrukcji obsługi (dotyczy zaoferowanego aparatu), ulotek oraz
innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez
wykonawcę na żądanie zamawiającego potwierdzających spełnianie parametrów minimalnych
określonych w swz; 
Uszczegółowienie wymagań określone pod każdym z pakietów. Zaleca się, aby w sposób
widoczny (np. kolorowy zakreślacz lub obrys kolorem) zaznaczyć fragment potwierdzający
narzucone wymagania. Foldery (np. opisujące kolor kolonii na chromagarach) muszą być w
kolorze, w wersji papierowej, nie elektronicznej

8.2 zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, t.j.
dla odczynników laboratoryjnych i zaoferowanych aparatów: deklaracje zgodności producenta, 
dla producenta zaoferowanych krążków certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 
dla oznaczeń MIC i krążków wysyconych antybiotykami przedstawienie pozytywnej opinii
Krajowego Ośrodka Referencyjnego Drobnoustrojów (KORLD) w Warszawie 

Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Jeżeli wykonawca nie złożył
przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Prawa zamówień publicznych.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą: 
8.1 opisów, fotografii, katalogów, instrukcji obsługi (dotyczy zaoferowanego aparatu), ulotek oraz
innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez
wykonawcę na żądanie zamawiającego potwierdzających spełnianie parametrów minimalnych
określonych w swz; 
Uszczegółowienie wymagań określone pod każdym z pakietów. Zaleca się, aby w sposób
widoczny (np. kolorowy zakreślacz lub obrys kolorem) zaznaczyć fragment potwierdzający
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narzucone wymagania. Foldery (np. opisujące kolor kolonii na chromagarach) muszą być w
kolorze, w wersji papierowej, nie elektronicznej

8.2 zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, t.j.
dla odczynników laboratoryjnych i zaoferowanych aparatów: deklaracje zgodności CE, 
dla producenta zaoferowanych krążków certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 
dla oznaczeń MIC i krążków wysyconych antybiotykami przedstawienie pozytywnej opinii
Krajowego Ośrodka Referencyjnego Drobnoustrojów (KORLD) w Warszawie

Po zmianie: 
8.1 opisów, fotografii, katalogów, instrukcji obsługi (dotyczy zaoferowanego aparatu), ulotek oraz
innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez
wykonawcę na żądanie zamawiającego potwierdzających spełnianie parametrów minimalnych
określonych w swz; 
Uszczegółowienie wymagań określone pod każdym z pakietów. Zaleca się, aby w sposób
widoczny (np. kolorowy zakreślacz lub obrys kolorem) zaznaczyć fragment potwierdzający
narzucone wymagania. Foldery (np. opisujące kolor kolonii na chromagarach) muszą być w
kolorze, w wersji papierowej, nie elektronicznej

8.2 zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, t.j.
dla odczynników laboratoryjnych i zaoferowanych aparatów: deklaracje zgodności producenta, 
dla producenta zaoferowanych krążków certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 
dla oznaczeń MIC i krążków wysyconych antybiotykami przedstawienie pozytywnej opinii
Krajowego Ośrodka Referencyjnego Drobnoustrojów (KORLD) w Warszawie

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: 
2022-01-14 12:00

Po zmianie: 
2022-01-17 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-01-14 12:15

Po zmianie: 
2022-01-17 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-02-13

Po zmianie: 
2022-02-16
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