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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:487908-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Krosno: Meble medyczne
2017/S 235-487908

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 208-429854)

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

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
ul. Korczyńska 57
Krosno
38-400
Polska
Osoba do kontaktów: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
Tel.:  +48 134978216
E-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl 
Faks:  +48 134978216
Kod NUTS: PL821
Adresy internetowe:
Główny adres: www.krosno.med.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii
Noworodków oraz Oddziału Dziecięcego w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia
Kobiet
Numer referencyjny: EZ/215/109/2017

II.1.2) Główny kod CPV
33192000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest na zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z
Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków oraz Oddziału Dziecięcego w ramach zadania „Regionalne
Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność
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przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–
2020 którego szczegółowy opis zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

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

05/12/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 208-429854

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: Pakiet 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 21
Powinno być:
Okres w dniach: 56
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: Pakiet 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 21
Powinno być:
Okres w dniach: 56
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: Pakiet 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 21
Powinno być:
Okres w dniach: 56
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio:
Pakiet nr 1 – 450 PLN
Pakiet nr 2 – 300 PLN
Pakiet nr 3 – 75 PLN
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):
PKO BP 93 1020 4391 0000 6902 0159 6592
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b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000
roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty
wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.
Na poleceniu przelewu należy wpisać:
„WADIUM NR EZ/215/109/2017”.
W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz
Zamawiającego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem:
WADIUM EZ/215/109/2017”
Nie później jednak niż do dnia 12.12.2017 r. do godz. 10:00 i złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy
Korczyńskiej 57, 38-400 Krosno w sekretariacie (pok. 275)
Kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty (jako załącznik)
Dokumenty, o których mowa powyżej, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest
związany ofertą.
Pozostałe wymagania dotyczące wniesienia wadium zostały określone w rozdziale XII.
Powinno być:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio:
Pakiet nr 1 – 450 PLN
Pakiet nr 2 – 300 PLN
Pakiet nr 3 – 75 PLN
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):
PKO BP 93 1020 4391 0000 6902 0159 6592
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty
wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.
Na poleceniu przelewu należy wpisać:
„WADIUM NR EZ/215/109/2017”.
W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz
Zamawiającego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem:
„WADIUM EZ/215/109/2017”
Nie później jednak niż do dnia 18.12.2017 r. do godz. 10:00 i złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy
Korczyńskiej 57, 38-400 Krosno w sekretariacie (pok. 275)
Kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty (jako załącznik)
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Dokumenty, o których mowa powyżej, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest
związany ofertą.
Pozostałe wymagania dotyczące wniesienia wadium zostały określone w rozdziale XII SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 12/12/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/12/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/12/2017
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 18/12/2017
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


