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SEKCJA I : ZAMAWI AJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Krajowy numer identyfikacyjny 34141172700000, ul. Ul.

Wieniecka  49, 87800   Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 412 94 13, e-mail

szpital_wloclawek@interia.pl, faks 54 412 94 13.

Adres strony internetowej (url): www.szpital.wloclawek.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA I I :  ZMI ANY W OGŁOSZENI U

I I .1)  Tekst , kt óry należy zmienić:

Miej sce, w  którym znajduje się zmieniany t ekst :

Numer sekcj i: III.1.3)

Punkt :

W ogłoszeniu j est : warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1

dostawę do każdej z Części zamówienia w zakresie dostawy elementów zamkniętego systemu pobierania

Ogłoszenia powiązane:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów do ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą a

paratów sztuk 3 oraz sprzęt do dializ dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogo...
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krwi oraz materiałów laboratoryjnych o wartości minimum PLN brutto: Tabela nr 2 Część nr 1 200 000,00

PLN Część nr 2 5 000,00 PLN w ramach jednego kontraktu – odpowiednio w każdej Części. W przypadku

gdy Wykonawca składa ofertę na kilka Części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę

jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w

ww. warunku obliczonych dla danych Części. Np. w przypadku gdyby Wykonawca składał ofertę na Część nr

1, Część nr 2 to może wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach jednego

kontraktu na wartość co najmniej 250 000,00 PLN brutto.

W ogłoszeniu pow inno być: warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co

najmniej 1 dostawę do każdej z Części zamówienia w zakresie dostawy wyrobów medycznych o wartości

minimum PLN brutto: Tabela nr 2 Część nr 1 200 000,00 PLN Część nr 2 5 000,00 PLN w ramach jednego

kontraktu – odpowiednio w każdej Części. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka Części,

Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na

wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w ww. warunku obliczonych dla danych Części.

Np. w przypadku gdyby Wykonawca składał ofertę na Część nr 1, Część nr 2 to może wykazać się

doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach jednego kontraktu na wartość co najmniej

205 000,00 PLN brutto.

Miej sce, w  którym znajduje się zmieniany t ekst :

Numer sekcj i: III.4)

Punkt :

W ogłoszeniu j est : 9. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w następującym

zakresie: 1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 lit. c SIWZ

Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu wykonanych dostaw na zasadach określonych poniżej (w

zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV ust. 1 lit. a i b SIWZ Zamawiający

nie żąda przedłożenia dokumentów): - wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 dostawę do każdej z

Części zamówienia w zakresie dostaw elementów zamkniętego systemu pobierania krwi oraz materiałów

laboratoryjnych o minimalnej wartości brutto wskazanej w rozdziale IV w tabeli nr 2 ust. 1 lit. c, wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
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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, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

W ogłoszeniu pow inno być: 9. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w

następującym zakresie: 1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 lit. c

SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu wykonanych dostaw na zasadach określonych poniżej (w

zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV ust. 1 lit. a i b SIWZ Zamawiający

nie żąda przedłożenia dokumentów): - wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 dostawę do każdej z

Części zamówienia w zakresie dostaw wyrobów medycznych o minimalnej wartości brutto wskazanej w

rozdziale IV w tabeli nr 2 ust. 1 lit. c, 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, a

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie

wykonawcy.

Miej sce, w  którym znajduje się zmieniany t ekst :

Numer sekcj i: III.5.1)

Punkt :

W ogłoszeniu j est : 9. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w następującym

zakresie: 1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 lit. c SIWZ

Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu wykonanych dostaw na zasadach określonych poniżej (w

zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV ust. 1 lit. a i b SIWZ Zamawiający

nie żąda przedłożenia dokumentów): - wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=b8389824-d945-449c-ab00...

3 z 4 2017-04-04 11:49



jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 dostawę do każdej z

Części zamówienia w zakresie dostaw elementów zamkniętego systemu pobierania krwi oraz materiałów

laboratoryjnych o minimalnej wartości brutto wskazanej w rozdziale IV w tabeli nr 2 ust. 1 lit. c, 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, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

W ogłoszeniu pow inno być: 9. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w

następującym zakresie: 1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 lit. c

SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu wykonanych dostaw na zasadach określonych poniżej (w

zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV ust. 1 lit. a i b SIWZ Zamawiający

nie żąda przedłożenia dokumentów): - wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 dostawę do każdej z

Części zamówienia w zakresie dostaw wyrobów medycznych o minimalnej wartości brutto wskazanej w

rozdziale IV w tabeli nr 2 ust. 1 lit. c, 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, a

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie

wykonawcy.
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