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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 621856-N-2017

Data: 2017-11-24

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny

770901505, ul. ul. Węgrzynowicza  13, 84-300  Lębork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.

598635249, e-mail zampub@szpital-lebork.com.pl, faks 598635249.

Adres strony internetowej (url): www.szpital.lebork.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia są usługi serwisu sprzętu medycznego w

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul.

Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy. 2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo–cenowy, stanowiący

Załącznik nr 4 do SIWZ, będący integralną częścią niniejszej specyfikacji. Wypełniony załącznik

należy dołączyć do oferty. 3. Zamówienie podzielono na 89 zadań, w tym 2 zadania dotyczące

wykonania testów specjalistycznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na

poszczególne zadania. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich

części. 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie jednego zadania, 5.
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Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac w zakresie przedmiotowym, zgodnie z

wykazem aparatury stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia są usługi serwisu sprzętu

medycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w

Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork, transportem oraz na koszt i

ryzyko Wykonawcy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz

asortymentowo–cenowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ, będący integralną częścią

niniejszej specyfikacji. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty. 3. Zamówienie

podzielono na 93 zadań, w tym 2 zadania dotyczące wykonania testów specjalistycznych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Ofertę można

składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części. 4. Nie dopuszcza się składania

ofert częściowych w obrębie jednego zadania, 5. Wykonawca zobowiązany będzie do

wykonania prac w zakresie przedmiotowym, zgodnie z wykazem aparatury stanowiącym

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7)

W ogłoszeniu jest: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
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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: 2017-12-04, godzina: 12:00,Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia(przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Nie Wskazać powody:Język lub języki, w jakich

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

Polski

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-14, godzina: 12:00,Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia(przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Nie Wskazać powody:Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Polski
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