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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103104-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Urządzenia medyczne
2018/S 047-103104

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 023-047931)

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

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.
al. J. Piłsudskiego 12 lok. 515
Łódź
90-051
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Kowal-Kądrowska
Tel.:  +48 422068860
E-mail: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl 
Faks:  +48 422068861
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.iml.biz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa aparatu RTG z ramieniem C
Numer referencyjny: 5/ZP/PN/18

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego tj.: aparatu RTG z ramieniem C, zgodnie z
wymaganiami określonymi z załączniku nr 1 do SIWZ.
Moc generatora RTG – min. 12 kW

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

06/03/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47931-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia.publiczne@iml.biz.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 023-047931

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz oświadczeń/dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie Zamawiającego Wykonawcy, których
oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (...)
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu –
(...)
Powinno być:
Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia /Załącznik nr 5 do SIWZ/.
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Okres w dniach: 42
Powinno być:
Okres w dniach: 70
Okres realizacji do 10 tygodni
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 15/03/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 22/03/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/03/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 22/03/2018
Czas lokalny: 09:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47931-2018:TEXT:PL:HTML

