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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
Adres pocztowy: ul. Janusza Korczaka 23
Miejscowość: Łapy
Kod NUTS: PL841
Kod pocztowy: 18-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Saczyńska
E-mail: przetargi@szpitallapy.pl 
Tel.:  +48 858142451
Faks:  +48 858142482
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitallapy.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Przystosowanie pomieszczeń Pracowni Badań Tomograficznych wraz z wyposażeniem w tomograf
komputerowy
Numer referencyjny: ZP/1/2020/PN

II.1.2) Główny kod CPV
33115000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie pomieszczeń Pracowni Badań Tomograficznych wraz z
wyposażeniem w tomograf komputerowy (zakup, dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego)
dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach w docelowym miejscu dostawy
w zaadoptowanych pod ten cel pomieszczeniach, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr
1 do SIWZ, z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz warunkami gwarancji
- załącznikiem nr 1.1 do SIWZ, a także wymaganiami dodatkowymi wobec dostawy wynikającymi z niniejszej
umowy i SIWZ w ilości, asortymencie i o parametrach technicznych i wymaganych określonych w Załączniku nr
3 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/02/2020
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www.szpitallapy.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: spzoz3
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-002686
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 007-010554
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/01/2020

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wadium dla Wykonawcy przedstawiającego ofertę wynosi 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych zero
groszy).
Zamawiający wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dale
j„zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie Zamawiający ustala w wysokości 10 % ceny brutto oferty.
Powinno być:
Wadium dla Wykonawcy przedstawiającego ofertę wynosi 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych zero
groszy).
Zamawiający wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej
„zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie Zamawiający ustala w wysokości 5 % ceny brutto oferty.
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy:
Zamiast:
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Termin płatności ustala się 60 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
Powinno być:
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Płatność nastąpi w dwóch transzach, tj.:
I - po podpisaniu protokołu odbioru prac adaptacyjnych,
II – po podpisaniu protokołu odbioru końcowego,
w terminie do 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zgodnej z protokołem odbioru.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 13/02/2020
Czas lokalny: 11:00

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10554-2020:TEXT:PL:HTML
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Powinno być:
Data: 21/02/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/02/2020
Czas lokalny: 11:20
Powinno być:
Data: 21/02/2020
Czas lokalny: 11:20

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


