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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224459-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
2018/S 098-224459

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 077-171856)

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:
Usługi serwisowe na angiografy oraz aparaty RTG na okres 36 m-cy
Numer referencyjny: 27/2018

II.1.2) Główny kod CPV
50421000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługi serwisowe na aparaty rtg, stacje opisowe i stację monitorowania
parametrów życiowych pacjenta, będące na wyposażeniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
na okres 36 m-cy licząc od daty zawarcia umowy. Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr
1 oraz Załącznikach nr 1.1 – 1.2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 077-171856

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
(...) III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust.1 pkt 12-23, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Dodatkowo zamawiający przewiduje
wykluczenie wykonawcy na podst. art. 24 ust. 5 pkt.1 ust Pzp. Wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne
na dzień składania ofert oświadczenie (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) o braku
podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca spełnia warunki udziału oraz nie podlega wykluczeniu.(...)
Powinno być:
(...) III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust.1 pkt 12-23, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Dodatkowo zamawiający przewiduje
wykluczenie wykonawcy na podst. art. 24 ust. 5 pkt.1 ust Pzp. Wykonawca musi złożyć w terminie składania
ofert aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w formie dokumentu JEDZ, który należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym; szczegóły – Rozdział VI i XI 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: 29/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/06/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/06/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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