Warszawa, dnia 19.03.2014r.
Nr sprawy SPZOZ.U.179/2014
Numer ogłoszenia: 60035 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 87268 - 2014 data 14.03.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów, ul. Zamiany 13, 02-786
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 641-67-59, fax. 22 641-52-14.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
• W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
zrealizował lub realizuje co najmniej dwie sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych,
jednorazowych wykorzystywanych do leczenia zaćmy z użyciem fakoemusyfikatora bądź
metodą tradycyjną, na potrzeby podmiotów leczniczych przez okres co najmniej 12 miesięcy
każda, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto każda..
• W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
zrealizował lub realizuje co najmniej dwie sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych,
jednorazowych wykorzystywanych do leczenia zaćmy z użyciem fakoemusyfikatora bądź
metodą tradycyjną, na potrzeby podmiotów leczniczych przez okres co najmniej 12 miesięcy
każda, o wartości brutto każda nie mniejszej niż: Pakiet nr I - 90.000,00zł Pakiet nr II 60.000,00zł Pakiet nr III - 6.500,00zł Pakiet nr IV - 9.500,00zł Pakiet nr V - 33.000,00zł
Pakiet nr VI - 100,00zł Wszystkie pakiety - 199.100,00zł.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).
• W ogłoszeniu jest: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie..
• W ogłoszeniu powinno być: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak..

