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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
Rybnik
44-200
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Krakówka (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291287, Magdalena Wieczorek
(w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291080, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00
Tel.:  +48 324291226/87/88
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl 
Faks:  +48 324291225
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.rybnik.pl

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

II.1.1) Nazwa:
dostawy wyrobów medycznych do terapii podciśnieniowej wraz z użyczeniem urządzeń oraz wyrobów
medycznych do terapii podciśnieniowej i terapii ssąco-płuczącej wraz z dzierżawą urządzeń
Numer referencyjny: LAS-742-PN/36-2016

II.1.2) Główny kod CPV
33141116

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie realizowane dostawy wyrobów medycznych do terapii
podciśnieniowej wraz z użyczeniem urządzeń oraz wyrobów medycznych do terapii podciśnieniowej i terapii
ssąco-płuczącej wraz z dzierżawą urządzeń dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.
Umowy zostaną zawarte bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 24 miesięcy.
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1. pkt. 7 Ustawy. Zamówienia na
dodatkowe dostawy będą polegały na konieczności zamówienia dodatkowych ilości asortymentu objętego
umową w przypadku jego wcześniejszego wyczerpania przed okresem zakończenia umowy, która swoim
zakresem obejmuje także użyczenie lub dzierżawę aparatów. Nabywanie produktów od innego dostawcy
spowodowałoby niekompatybilność techniczną.

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

mailto:zp@szpital.rybnik.pl
www.szpital.rybnik.pl
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16/11/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-136102
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 207-374353
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 21/10/2016

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: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał co najmniej dwie dostawy zgodne z przedmiotem niniejszego
zamówienia potwierdzające należyte wykonanie każda na kwotę minimum:
- w przypadku złożenia oferty w pakiecie nr 1 - 50 000 PLN brutto
w przypadku złożenia oferty w pakiecie nr 2 - 30 000 PLN brutto
w przypadku złożenia oferty w pakiecie nr 3 - 100 000 PLN brutto
W sytuacji, gdy Wykonawca przystępuje do więcej niż jednego pakietu, kwoty powyższe sumuje się, w
zależności od pakietu, do których przystępuje,
Powinno być:
Wykonawca spełni warunek jeżeli należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest
w trakcie wykonania co najmniej jednej dostawy, zgodnej z przedmiotem zamówienia w pakiecie, do którego
przystępuje Wykonawca na kwoty jak niżej:
- w przypadku złożenia oferty w pakiecie nr 1 - 50 000 PLN brutto
w przypadku złożenia oferty w pakiecie nr 2 - 30 000 PLN brutto
w przypadku złożenia oferty w pakiecie nr 3 - 100 000 PLN brutto
W sytuacji, gdy Wykonawca przystępuje do więcej niż jednego pakietu, może posłużyć się tym samym
doświadczeniem w każdym pakiecie, pod warunkiem, że doświadczenie to opiewa na kwotę nie mniejszą niż
najwyższa spośród wymaganych oraz musi być zgodne z przedmiotem zamówienia w pakiecie, do którego
przystępuje Wykonawca.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:374353-2016:TEXT:PL:HTML

