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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
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: Anna Piechota
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 sprzętu medycznego i wyposażenia
Numer referencyjny: 6/ZP/PN/19

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o. ujętego w
częściach od 1 do 4 zgodnie z wymogami określonymi w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.4.20 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych. Oferta może obejmować całość przedmiotu zamówienia lub wybrane części, a jeżeli część
obejmuje więcej niż jedną pozycję, oferta dla swojej ważności w tej części musi być złożona na wszystkie jej
pozycje.

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

10/04/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

mailto:zamowienia.publiczne@iml.biz.pl
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Logowanie jako klient TED eSender: nkazijan
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-036850
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 053-121253
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/03/2019

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

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:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem dwóch dostaw wyposażenia ze stali
nierdzewnej w części 4 w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o łącznej wartości co najmniej 200
000,00 zł brutto - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których
oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
art. 25 ust. 1 pkt 1:
Wykaz dostaw wykonanych 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 dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
Powinno być:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem dwóch dostaw mebli medycznych i
wyposażenia medycznego w części 4 w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o łącznej wartości co najmniej
200000,00 zł brutto - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których
oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
art. 25 ust. 1 pkt 1:
Wykaz wykonanych dwóch dostaw mebli medycznych i wyposażenia medycznego o wartości łącznej minimum
200000,00 zł brutto 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 dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
Numer sekcji: II.2.7
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Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 28
Powinno być:
Okres w dniach: 35
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 19/04/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/04/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/04/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 26/04/2019
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


