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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:604310-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnów: Urządzenia medyczne
2021/S 230-604310

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 217-570711)

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

Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie
Adres pocztowy: 33-100 Tarnów, ul.Szpitalna 13
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Ulanecka – Budynek Dyrekcji (Budynek A), ul. Szpitalna 13, pokój nr 11
E-mail: zamowienia@ssz.tar.pl 
Tel.:  +48 146310341
Faks:  +48 146310337
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa cyto-wirówki 1 szt.
Numer referencyjny: AE/ZP-27-49/21

II.1.2) Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa cyto-wirówki 1 szt. Przedmiot zamówienia określony jest w SWZ w postaci Formularza cenowego 
(Załącznik nr 1 do SWZ), który określa potrzeby asortymentowo-ilościowe Zamawiającego. Przedmiot 
zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego cyto-wirówki 1 szt., której wymagane parametry 
techniczne określono w Załączniku nr 5 do SWZ, jej uruchomienie, a także świadczenie gwarantowanych 
usług serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia oraz 
przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi u Zamawiającego.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/11/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 217-570711

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
b) wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaniem, 
w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy cyto-wirówki o wartości nie 
mniejszej niż 35 000 PLN.
Powinno być:
b) wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaniem, 
w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy cyto-wirówki i/lub barwiarki 
cytologicznej i/lub procesora tkankowego i/lub mikrotomu i/lub zaklejarki szkiełek mikroskopowych o wartości 
nie mniejszej niż 35 000 PLN.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
22.8.1. oświadczenia, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot 
zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, przy czym w zakresie videogastroskopu (HDTV), 
videokolonoskopu (HDTV), procesora wizyjnego, źródła światła, monitora HDTV i pompy wodnej Water Jet 
zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1565 z późniejszymi 
zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika nr 3 do SWZ);
Powinno być:
22.8.1. oświadczenia, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot 
zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz.U. z 2021r. poz.1565 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde 
żądanie (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 13/12/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 16/12/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 12/03/2022
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Powinno być:
Data: 15/03/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/12/2021
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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