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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14782-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Implanty otolaryngologiczne
2017/S 010-014782
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 247-451154)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach
ul. Francuska 20-24
Katowice
40-027
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Huchro
Tel.: +48 322591668
E-mail: duo@spskm.katowice.pl
Faks: +48 322591671
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spskm.katowice.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
DOSTAWA IMPLANTÓW LARYNGOLOGICZNYCH.
Numer referencyjny: ZP-16-132UN

II.1.2)

Główny kod CPV
33185300

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 sztuk laryngologicznych implantów zakotwiczonych w kości
skroniowej z osprzętem chirurgicznym jednorazowego użytku do przeprowadzenia implantacji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/01/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 247-451154
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
Zamiast:
4Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,
jeżeliwykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy implantów
laryngologicznychzakotwiczonych w kości skroniowej –, każda dostawa o wartości min. 200 000 PLN brutto.
Powinno być:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym
mowa w pkt 2.1. lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę
implantów laryngologicznych zakotwiczonych w kości skroniowej o wartości min. 200 000 PLN brutto lub 2
dostawy implantów laryngologicznych zakotwiczonych w kości skroniowej każda dostawa o wartości min. 100
000 PLN brutto.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
W związku ze zmianą treści warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający działając
zgodnie z art. 12a pkt 2 ppkt 1 przedłuża termin składania i otwarcia ofert.
Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień
30.1.2017 r. godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:30.
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