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Brodnica:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 512252-N-2018

Data: 31.01.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 30232700000, ul. ul. Wiejska  9, 87300   Brodnica, woj. kujawsko-

pomorskie, państwo Polska, tel. 56 668 91 00, e-mail zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl, faks 56 668 91 01.

Adres strony internetowej (url): www.zozbrodnica.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7)

W ogłoszeniu jest: 1. Formularz ofertowy (druk oferta) - wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Formularz parametrów technicznych - wg

załącznika nr 1A do SIWZ (wybrane formularze właściwe dla części (Pakietu), na które Wykonawca składa ofertę). 3. Oświadczenie o którym

mowa w art. 25a ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełniania warunków

postępowania – wg załącznika nr 2 do SIWZ. Oświadczenie to ma stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o

którym mowa w pkt VI.4.3. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt

V.2.2.1. SIWZ (jeżeli dotyczy). 5. Pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów, o którym mowa w pkt V.3.1. (jeżeli dotyczy). 6.

Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność części oferty - patrz pkt X.6.5. SIWZ).

W ogłoszeniu powinno być: 1. Formularz ofertowy (druk oferta) - wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Formularz parametrów technicznych -

wg załącznika nr 1A do SIWZ (wybrane formularze właściwe dla części (Pakietu), na które Wykonawca składa ofertę). 3. Oświadczenie o

którym mowa w art. 25a ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełniania

warunków postępowania – wg załącznika nr 2 do SIWZ. Oświadczenie to ma stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,

oświadczenie o którym mowa w pkt VI.4.3. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Materiały informacyjne

w postaci materiałów producenta, katalogów, folderów, ulotek z opisami zaoferowanego produktu. 5. Dokumenty potwierdzającego, że

oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski i jest oznaczony znakiem CE - certyfikat CE czy też

deklaracja zgodności CE. 6 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt V.2.2.1. SIWZ (jeżeli dotyczy). 7. Pisemne zobowiązanie do udostępnienia

zasobów, o którym mowa w pkt V.3.1. (jeżeli dotyczy). 8. Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli Wykonawca zastrzega

niejawność części oferty - patrz pkt X.6.5. SIWZ).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-09, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-23, godzina:

10:00
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