
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 127821-2016 z dnia 2016-07-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Tomyśl

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa, montaż i uruchomienie sterylizatora parowego o pojemności 4 STE

(przelotowego) z wyposażeniem dla Centralnej Sterylizatorni Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu wraz z

wszystkimi niezbędnymi dla...

Termin składania ofert: 2016-07-18

Numer ogłoszenia: 138359 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 127821 - 2016 data 08.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi, ul. Poznańska 30, 64-300

Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4427314, 4427311, fax. 061 4422152.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek powyższy za spełniony, jeśli Wykonawca wykonał (a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat

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

minimum 3 dostawy sterylizatorów parowych o pojemności minimum 4 jednostki STE o wartości minimum

220.000,00 zł brutto każda. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie analizy

wymaganych dokumentów..

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek powyższy za spełniony, jeśli Wykonawca wykonał

(a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, minimum 3 dostawy sterylizatorów parowych o pojemności minimum 4 jednostki STE o wartości

minimum 200.000,00 zł brutto każda. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie

analizy wymaganych dokumentów..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 18.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, budynek I piętro, pokój numer 3-

Sekretariat..

W ogłoszeniu powinno być: 19.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, budynek I piętro, pokój
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numer 3- Sekretariat..
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