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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400535-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kielce: Urządzenia do tomografii
2019/S 163-400535

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 149-366556)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Artwińskiego 3
Kielce
25-734
Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja zamówień publicznych
Tel.:  +48 413674474
E-mail: mariuszkl@onkol.kielce.pl 
Faks:  +48 413674071
Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup cyfrowego tomografu PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego
Centrum Onkologii w Kielcach
Numer referencyjny: AZP 241-107/19

II.1.2) Główny kod CPV
33115000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup cyfrowego tomografu PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z
Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 149-366556

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:
Wykaz dostaw wykonanych 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 dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane– wzór
stanowi Dodatek nr 6.
Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie minimum 1 zrealizowaną dostawę tomografu PET/CT wraz z
adaptacją pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 7 000 000,00 PLN brutto.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 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 lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane – wzór
stanowi Dodatek nr 6.
Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie minimum 1 zrealizowaną dostawę tomografu PET/CT wraz z
adaptacją pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 7 000 000,00 PLN brutto.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366556-2019:TEXT:PL:HTML

