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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355714-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Bielsk Podlaski: Urządzenia medyczne
2018/S 155-355714

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 140-319813)

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kleszczelowska 1
Bielsk Podlaski
17-100
Polska
Tel.:  +48 858334370
E-mail: zamowienia@spzoz-bielsk.pl 
Faks:  +48 858334305
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz-bielsk.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa aparatu EKG oraz nasadki biopsyjnej dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim
Numer referencyjny: ZP.261.16.2018

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa aparatu EKG oraz nasadki biopsyjnej

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

10/08/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 140-319813

Sekcja VII: Zmiany

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319813-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@spzoz-bielsk.pl
www.spzoz-bielsk.pl
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319813-2018:TEXT:PL:HTML
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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:
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie wskazanej
poniżej dla poszczególnych części zamówienia:
Nr pakietu Kwota
Pakiet nr 1 70,00 PLN
Pakiet nr 2 80,00 PLN
2. W przypadku składania oferty w zakresie więcej niż jednej części zamówienia, w treści dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium winny zostać wskazane części, których oferta dotyczy, a wartość wadium
winna stanowić sumę kwot wadium określonych dla wszystkich tych części.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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 (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,
numer 65 1600 1462 1845 3474 9000 0003, z oznaczeniem „Wadium w postępowaniu: na Dostawę aparatu
EKG oraz nasadki biopsyjnej dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim”. (pakiet/y nr:.....) do dnia 30.8.2018 r. do godz.
09:00.
Powinno być:
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie wskazanej
poniżej dla poszczególnych części zamówienia:
Nr pakietu Kwota
Pakiet nr 1 70,00 PLN
Pakiet nr 2 80,00 PLN
2. W przypadku składania oferty w zakresie więcej niż jednej części zamówienia, w treści dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium winny zostać wskazane części, których oferta dotyczy, a wartość wadium
winna stanowić sumę kwot wadium określonych dla wszystkich tych części.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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 (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,
numer 65 1600 1462 1845 3474 9000 0003, z oznaczeniem „Wadium w postępowaniu: na Dostawę aparatu
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EKG oraz nasadki biopsyjnej dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim” (pakiet/y nr:.....) do dnia 30.8.2018 r. do godz.
09:00.
Zostaje dołączony nowy załącznik, który wypełnia Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu - Oświadczenie
Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
wraz z klauzulą informacyjną - Załącznik nr 8 do SIWZ

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


