Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 45154-2017 z dnia 16-03-2017 - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych. Zamówienie jest
podzielone na 3 części.
Termin składania ofert/wniosków: 24-03-2017
Ogłoszenie nr 48291 - 2017 z dnia 2017-03-21 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 45154
Data: 16/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Matki i Dziecka, Krajowy numer identyfikacyjny 28839500000, ul. ul.
Kasprzaka , 01211 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 32-77240, e-mail witold.sarnowski@imid.med.pl, faks 022 32-77-233, 32-77-305.
Adres strony internetowej (url): www.imid.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń
lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium 1. Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości 22 500,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące
pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Kwota wadium jest
podzielna w stosunku do każdej części przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium
do poszczególnych części ustala się w następującej wysokości: •Część nr 1 – 9
000,00 zł •Część nr 2 – 11 000,00 zł •Część nr 3 – 2 500,00 zł 3. Wadium może być
wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium 1. Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 22 500,00 PLN (słownie:
dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2.
Kwota wadium jest podzielna w stosunku do każdej części przedmiotu zamówienia.
Wysokość wadium do poszczególnych części ustala się w następującej wysokości:
•Część nr 1 – 9 000,00 zł •Część nr 2 – 2 500,00 zł •Część nr 3 – 11 000,00 zł 3.
Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4)

gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
W ogłoszeniu powinno być: 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
zmian postanowień zawartej umowy: 1) w zakresie zmiany terminu realizacji lub
odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub
odbioru przedmiotu zamówienia, powstałych w wyniku ewentualnych prac
budowlanych prowadzonych w budynku gdzie przedmiot zamówienia ma być
realizowany lub dostarczony. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin
zostanie przedłużony lub skrócony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu
zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o
ww. okoliczności, z zastrzeżeniem, że termin realizacji umowy całego zamówienia
nie przekroczy 8 tygodni od daty zawarcia umowy. 2) zmiany w zakresie
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu
Przedmiotu Umowy. 3) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy
(np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.). 3. Zakazuje się innych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności
wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr 2 pkt 3)
W ogłoszeniu jest: Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje
informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 88624.88 EURO
W ogłoszeniu powinno być: Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający
podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 20587.50 EURO
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr 3 pkt 3)
W ogłoszeniu jest: Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje
informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 20587.50 EURO
W ogłoszeniu powinno być: Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający
podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 88624.88 EURO

