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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137270-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Urządzenia medyczne
2018/S 062-137270

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 030-064673)

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

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A
Białystok
15-276
Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Harackiewicz, Dział Zamówień Publicznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w
Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok
Tel.:  +48 858318388
E-mail: zamowienia@poczta-usk.pl 
Faks:  +48 858318691
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://usk.onestepcloud.pl/
Adres profilu nabywcy: www.usk.bialystok.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów
Numer referencyjny: 12/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów do
Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej.

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

27/03/2018

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64673-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@poczta-usk.pl
http://usk.onestepcloud.pl/
www.usk.bialystok.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 030-064673

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust.1pkt.2ustawy Pzp, w szczególności posiadają zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe do
zrealizowania zamówienia co wykażą poprzez zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 1 dostawy sprzętu
medycznego wielorazowego użytku, odpowiadającego zakresem przedmiotowi zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży:
— wykaz wykonanych dostaw (w Załączniku nr 3 do SIWZ), 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 te dostawy zostały wykonane,
— załączy dowody czy, że zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są
referencje,bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane; jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie minimum 1 dostawę
sprzętu medycznego wielorazowego użytku odpowiadającego zakresem przedmiotowi zamówienia. o wartości
brutto minimum 750 000,00 PLN.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
pkt. 2 ustawy Pzp, w szczególności posiadają zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe do zrealizowania
zamówienia, co wykażą poprzez zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 1 dostawy sprzętu medycznego
wielorazowego użytku, odpowiadającego zakresem przedmiotowi zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży:
— wykaz wykonanych dostaw (w Załączniku nr 3 do SIWZ), 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 te dostawy zostały wykonane,
— załączy dowody czy, że zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje,
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane; jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie minimum 1 dostawę
sprzętu medycznego wielorazowego użytku odpowiadającego zakresem przedmiotowi zamówienia o wartości
brutto minimum 360 000,00 PLN.
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Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 30/03/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/03/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/04/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


