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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

"Poddębickie Centrum Zdrowia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mickiewicza 16
Poddębice
99-200
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Kępińska
Tel.:  +48 438288235
E-mail: zamowienia@nzozpcz.pl 
Faks:  +48 438288255
Kod NUTS: PL114
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nzozpcz.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach
Numer referencyjny: PCZ/ZP/3331/3/2017

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
w Poddębicach.
2. Wykonawca dostarczy sprzęt określony w Pakiecie nr 1: a) spirometr– 1 szt.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem wymaganych przez zamawiającego parametrów
technicznych określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy oraz parametry techniczne
sprzętu medycznego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/05/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-049662
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 075-144632

mailto:zamowienia@nzozpcz.pl
www.nzozpcz.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:144632-2017:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/04/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągły
chrównież wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę spirometru o wartości brutto
nie mniejszej niż 7000 PLN.
Powinno być:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę spirometru o wartości brutto
nie mniejszej niż 7000 PLN.
W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w ramach tego warunku
Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ).
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załącza do oferty oświadczenie
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 3 do SIWZ.
Powinno być:
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca załącza do oferty oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 3 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 24/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
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Data: 26/05/2017
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


