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Rzeszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 615304-N-2018
Data: 11/09/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny
69056113200000, ul. ul. Warzywna 3, 35310 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17
866 96 00, e-mail zamowienia@wzsrzeszow.pl, faks 17 866 96 01.
Adres strony internetowej (url): http://www.wzsrzeszow.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej dwa zamówienia na dostawę densytometru kostnego za kwotę min. 300
000,00 zł brutto każde. Zamawiający uzna, iż warunek powyższy zostanie spełniony w
przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż wykonywał powyższe zamówienia w ramach dwóch
oddzielnych umów. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: 1) zamówienia rozpoczęte i
zakończone w w/w okresie 2)zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie
mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
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Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej jedno zamówienie na dostawę densytometru kostnego za kwotę min. 300
000,00 zł brutto. Przez zamówienie wykonane należy rozumieć: 1) zamówienie rozpoczęte i
zakończone w w/w okresie 2) zamówienie zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie
mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

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: 2018-09-19, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą
być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy
złożyć w języku polskim
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-09-21, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą
być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy
złożyć w języku polskim

2/2

