
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa fantomów, trenażerów i modeli dla Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851634303

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Mickiewicza 8

1.4.2.) Miejscowość: Tarnów

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: 14 63 16 500

1.4.8.) Numer faksu: 14 63 16 600

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rektorat@pwsztar.edu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pwsztar.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00270825/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-16 14:54

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00263704/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

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: 
Rozdział 4 SWZ:
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Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków
dowodowych: 
1) opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia lub kartę katalogową zawierającą:
nazwę producenta, nr katalogowy, parametry techniczne zaoferowanego urządzenia, rysunek
lub zdjęcie zaoferowanego urządzenia (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły –
Informacje, zawarte na karcie katalogowej urządzenia, powinny umożliwić Zamawiającemu
zweryfikować czy zaoferowane urządzenie spełnia wymogi SWZ.
2) dokumenty (np. certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające zgodność wykonania
przedmiotu umowy z dyrektywami i normami unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa
elektromagnetycznego – dotyczy wszystkich urządzeń wymagających podłączenia do sieci
energetycznej.
3) aktualne certyfikaty CE – potwierdzające, że zaoferowane urządzenie jest wyprodukowane
zgodnie z normami unijnymi i dopuszczone do obrotu na terenie UE.

Po zmianie: 
Rozdział 4 SWZ:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków
dowodowych: 
1) opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia lub kartę katalogową zawierającą:
nazwę producenta, nr katalogowy, parametry techniczne zaoferowanego urządzenia, rysunek
lub zdjęcie zaoferowanego urządzenia (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły –
Informacje, zawarte na karcie katalogowej urządzenia, powinny umożliwić Zamawiającemu
zweryfikować czy zaoferowane urządzenie spełnia wymogi SWZ.
2) dokumenty (np. certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające zgodność wykonania
przedmiotu umowy z dyrektywami i normami unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa
elektromagnetycznego – dotyczy wszystkich urządzeń wymagających podłączenia do sieci
energetycznej.
3) aktualne certyfikaty CE – potwierdzające, że zaoferowane urządzenie jest wyprodukowane
zgodnie z normami unijnymi i dopuszczone do obrotu na terenie UE - jeżeli dotyczy.

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

Przed zmianą: 
1) opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia lub kartę katalogową zawierającą:
nazwę producenta, nr katalogowy, parametry techniczne zaoferowanego urządzenia, rysunek
lub zdjęcie zaoferowanego urządzenia (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły –
Informacje, zawarte na karcie katalogowej urządzenia, powinny umożliwić Zamawiającemu
zweryfikować czy zaoferowane urządzenie spełnia wymogi SWZ.
2) dokumenty (np. certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające zgodność wykonania
przedmiotu umowy z dyrektywami i normami unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa
elektromagnetycznego – dotyczy wszystkich urządzeń wymagających podłączenia do sieci
energetycznej.
3) aktualne certyfikaty CE – potwierdzające, że zaoferowane urządzenie jest wyprodukowane
zgodnie z normami unijnymi i dopuszczone do obrotu na terenie UE.

Po zmianie: 
1) opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia lub kartę katalogową zawierającą:
nazwę producenta, nr katalogowy, parametry techniczne zaoferowanego urządzenia, rysunek
lub zdjęcie zaoferowanego urządzenia (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły –
Informacje, zawarte na karcie katalogowej urządzenia, powinny umożliwić Zamawiającemu
zweryfikować czy zaoferowane urządzenie spełnia wymogi SWZ.
2) dokumenty (np. certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające zgodność wykonania
przedmiotu umowy z dyrektywami i normami unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa
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elektromagnetycznego – dotyczy wszystkich urządzeń wymagających podłączenia do sieci
energetycznej.
3) aktualne certyfikaty CE – potwierdzające, że zaoferowane urządzenie jest wyprodukowane
zgodnie z normami unijnymi i dopuszczone do obrotu na terenie UE - jeżeli dotyczy.
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