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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252103-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Olsztyn: Dializy wykonywane w warunkach domowych
2017/S 124-252103

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 091-179714)

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

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
Olsztyn
10-561
Polska
Osoba do kontaktów: Działa Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Stanisława Masłowska
Tel.:  +48 895386228
E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl 
Faks:  +48 895386228
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wss.olsztyn.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zestawy do automatycznej i ciągłej dializy otrzewnowej.
Numer referencyjny: DZPZ/333/12UEPN/2017

II.1.2) Główny kod CPV
85141211

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do automatycznej i ciągłej dializy otrzewnowej
Liczba części: 1
Zamawiający nie podzielił przedmiotowego zamówienia na części. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
na zestaw nr 1 lub zestaw nr 2 w pozycji nr 1 oraz zestaw nr 1 lub zestaw nr 2 w pozycji nr 2.

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

29/06/2017
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 091-179714

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do automatycznej i ciągłej dializy otrzewnowej
Liczba części: 1
Zamawiający nie podzielił przedmiotowego zamówienia na części. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
na zestaw nr 1 lub zestaw nr 2 w pozycji nr 1 oraz zestaw nr 1 lub zestaw nr 2 w pozycji nr 2.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do automatycznej i ciągłej dializy otrzewnowej
Liczba części: 2
Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na zestaw nr 1
lub zestaw nr 2 w pozycji nr 1 oraz zestaw nr 1 lub zestaw nr 2 w pozycji nr 2 w części nr 1 oraz na część nr 2.
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do automatycznej i ciągłej dializy otrzewnowej
Liczba części: 1.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do automatycznej i ciągłej dializy otrzewnowej
Liczba części: 2.
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert, posiada środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1306200,00.
Powinno być:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert, posiada środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż suma wartości
określonych dla poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę:
Numer
części Minimalna wymagana
wartość środków
własnych / zdolności kredytowej
1 870 800 PLN
2 435 400 PLN.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
wykonał należycie co najmniej 2 dostawy, które odpowiadają rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, o
wartości nie mniejszej niż 1306200,00.
Powinno być:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
wykonał należycie co najmniej 2 dostawy, które odpowiadają rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, o
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wartości nie mniejszej niż suma wartości określonych dla poszczególnych części, na które Wykonawca składa
ofertę:
Numer
części Minimalna wymagana
wartość dostawy brutto
1 870 800 PLN
2 435 400 PLN.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:
78 370,00 PLN
(słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100 gr).
Powinno być:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 78 370 PLN (słownie: siedemdziesiąt
osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100 gr), w tym dla poszczególnych części:
Nr części Wysokość wadium dla danej części
1 52 250 PLN
2 26 120 PLN.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/06/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 13/07/2017
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/06/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 13/07/2017
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający informuje, że w wyniku zmiany dokonał podziału zamówienia na dwie części.
Ilość części – 2
Wykonawca może złożyć ofertę na zestaw nr 1 lub zestaw nr 2 w pozycji nr 1 oraz zestaw nr 1 lub zestaw nr 2
w pozycji nr 2 w części nr 1 oraz na część nr 2.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych na poszczególne pozycje w częściach.
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części.


