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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
Poznań
61-825
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Oleksyn
Tel.:  +48 618506295
E-mail: zampub@szoz.pl 
Faks:  +48 618529806
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szoz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną
Numer referencyjny: AZP-381-22/16

II.1.2) Główny kod CPV
33190000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 17 rodzajów różnych urządzeń/sprzętów medycznych w podziale na
17 zadań częściowych. Zamówienie obejmuje dostawę przenośnego aparatu USG, pulsoksymetrów, aparatu
USG, videogastroskopu, videogastroskopu z kanałem do spłukiwania pola obserwacji, videokolonoskopu,
videobronchoskopu, stołu ortopedycznego z osprzętem, lamp operacyjnych, duplikatora płyt, skanerów
naczyń krwionośnych, ezofagoskopu, trypanometru, audiometru, aparatów EKG, respiratora noworodkowego i
monitorów funkcji życiowych.

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

31/08/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-110769
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/08/2016

mailto:zampub@szoz.pl
www.szoz.pl
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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

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Do wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia - Sekcja VI.3 dodaje się
pkt
6) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
7)Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
8)Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);


