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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S. A., Krajowy numer identyfikacyjny 63455243800000, ul. ul.

Kraszewskiego  11, 62041   Puszczykowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8984094, 8984000, e-mail

przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl, faks 618 984 056.

Adres strony internetowej (url): http://szpitalwpuszczykowie.com.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie

dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Wykonawca powinien wykazać, iż w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zamówienia polegające: 1) w

przypadku Części 1 - na dostawie respiratora, o wartości nie mniejszej niż kwota 90 000 zł brutto każde, 2) w przypadku

Części 2 - na dostawie przyłóżkowego mobilnego aparatu RTG, o wartości nie mniejszej niż kwota 80 000 zł brutto każde.

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca powinien wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zamówienia

polegające: 1) w przypadku Części 1 - na dostawie respiratora, o wartości nie mniejszej niż kwota 90 000 zł brutto każde, 2) w

przypadku Części 2 - na dostawie przyłóżkowego mobilnego aparatu RTG, o wartości nie mniejszej niż kwota 80 000 zł brutto

każde.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1)

W ogłoszeniu jest: Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – na wezwanie

Zamawiającego – zobowiązany jest przedłożyć wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
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wartości,przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów

określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Jeżeli w

dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w

walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego

przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w

Biuletynie Zamówień Publicznych.

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – na

wezwanie Zamawiającego – zobowiązany jest przedłożyć wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości,przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów

określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Jeżeli w

dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w

walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego

przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w

Biuletynie Zamówień Publicznych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: 10/02/2017, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być: 14/02/2017, godzina: 10:00
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