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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197495-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Zakopane: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2018/S 088-197495
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 085-191282)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
29637700000
ul. Oswalda Balzera 15
Zakopane
34-500
Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Malik
Tel.: +48 182012061
E-mail: przetargi@klinika.net.pl
Faks: +48 182014296
Kod NUTS: PL219
Adresy internetowe:
Główny adres: www.klinika.net.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa 3 szt. lamp operacyjnych, 3 szt. kolumn anestezjologicznych, 3 szt. kolumn chirurgicznych
Numer referencyjny: STG-271-POIŚ-3/18

II.1.2)

Główny kod CPV
33000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa 3 szt. lamp operacyjnych, 3 szt. kolumn anestezjologicznych, 3 szt. kolumn chirurgicznych z
demontażem już istniejących lamp i kolumn, montażem nowych, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu.
Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu
zamówienia w celu uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub
mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/05/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 085-191282

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej wyceniona do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
opisanych w pkt. 7.I.1-7 i 9-12 SIWZ.
Powinno być:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej wyceniona do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
opisanych w pkt. 7.I.1-7 i 9-14 SIWZ.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Zmiana ma charakter czysto redakcyjny.
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