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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 513127-N-2018

Data: 02/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu,

Krajowy numer identyfikacyjny 23116144800000, ul. ul. Lubańska  42686, 59900   Zgorzelec, woj.

dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 722 858, e-mail zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl, faks

757 722 858.

Adres strony internetowej (url): http://www.spzoz.zgorzelec.pl/l

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: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności technicznej i zawodowej.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć nw. dokumenty:

- Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi

załącznik nr 5 do SIWZ – DO OFERTY. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonywanych dostawy przynajmniej 1 urządzenia medycznego okulistycznego lub

operacyjnego o wartości min. 400.000,00 zł, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
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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 lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert. Wykaz należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ – NA

WEZWANIE Zamawiającego. Spełnienie wyżej opisanych wymogów Zamawiający

zweryfikuje poprzez ocenę złożonych dokumentów, w myśl zasady – spełnia/nie spełnia

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać

się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności technicznej i

zawodowej. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć

nw. dokumenty: - Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

– wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – DO OFERTY. Zamawiający uzna ten warunek za

spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostawy przynajmniej 1 urządzenia

medycznego okulistycznego lub operacyjnego o wartości min. 240.000,00 zł, w okresie

ostatnich 3 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 lub są wykonywane należycie. Dowodami, o

których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy złożyć wg wzoru stanowiącego

załącznik nr 8 do SIWZ – NA WEZWANIE Zamawiającego. Spełnienie wyżej opisanych
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wymogów Zamawiający zweryfikuje poprzez ocenę złożonych dokumentów, w myśl

zasady – spełnia/nie spełnia

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności technicznej i zawodowej. W celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć nw. dokumenty:

Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi

załącznik nr 5 do SIWZ – DO OFERTY. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony,

jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również wykonywanych dostawy przynajmniej 1 urządzenia medycznego

okulistycznego lub operacyjnego o wartości min. 400.000,00 zł, w okresie ostatnich 3 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 lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa

powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy złożyć wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ – NA WEZWANIE Zamawiającego. Spełnienie

wyżej opisanych wymogów Zamawiający zweryfikuje poprzez ocenę złożonych

dokumentów, w myśl zasady – spełnia/nie spełnia.

W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,

którzy spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności technicznej i zawodowej. W celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć nw. dokumenty:

Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi

załącznik nr 5 do SIWZ – DO OFERTY. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony,
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jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również wykonywanych dostawy przynajmniej 1 urządzenia medycznego

okulistycznego lub operacyjnego o wartości min. 240.000,00 zł, w okresie ostatnich 3 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 lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert. Wykaz należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ –

NA WEZWANIE Zamawiającego. Spełnienie wyżej opisanych wymogów Zamawiający

zweryfikuje poprzez ocenę złożonych dokumentów, w myśl zasady – spełnia/nie spełnia.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający na swojej stronie internetowej

umieścił wyjaśnienia dotyczące SIWZ oraz odpowiedzi na zadane pytania przez

wykonawców.
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