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Ogłoszenie nr 540255002-N-2019 z dnia 25-11-2019 r.
Lubań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 624778-N-2019
Data: 19/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp.z o.o.,
Krajowy numer identyfikacyjny 23119002000000, ul. ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań, woj.
dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 213 987, e-mail mkozak@lcm-luban.pl, faks 757 213 906.
Adres strony internetowej (url): www.lcm-luban.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
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: 2019-11-28, godzina: 08:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-12-05, godzina: 12:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.1)
W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: O udzielnie
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zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Zamawiający uzna ten warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy dźwigu
towarowo-osobowego na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł brutto
W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: O
udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu - dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Zamawiający
uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem przynajmniej 1
dostawy dźwigów osobowych, towarowych lub towarowo-osobowych o wartości nie mniejszej
niż 250 000,00 zł brutto

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU: 1 Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – wg wzoru na Załączniku Nr 5 do SIWZ – ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ 2.
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych dostaw dźwigu towarowo-osobowego na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł
brutto - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie lub są
wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są: - referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane, - a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykaz należy złożyć wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ – NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO (punkt VII.4 SIWZ)
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W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU: 1 Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – wg wzoru na Załączniku Nr 5 do SIWZ – ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ 2.
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych dostaw dźwigów osobowych, towarowych lub towarowo-osobowych o wartości
nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
należycie lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są: - referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane, - a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykaz należy złożyć wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ – NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO (punkt VII.4 SIWZ)

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: Tak Należy wskazać zakres,
charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1 Umowa zostanie zawarta na warunkach
zawartych w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 2 Zgodnie z treścią art.
144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach
umowy. Możliwość dokonania zmian została ujęta w projekcie umowy Umowa przewiduje
możliwość skrócenia na wniosek Zamawiającego okresu trwania umowy w zakresie długości
okresu spłaty systemu ratalnego z zachowaniem obowiązujących przepisów
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy
wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Umowa zostanie zawarta
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na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Zgodnie
z treścią art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w
postanowieniach umowy. Możliwość dokonania zmian została ujęta we wzorze umowy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów: miesiącach: lub dniach: Okres w miesiącach :48
W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres,
na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny
system zakupów: miesiącach: lub dniach: Okres w dniach : 140

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest: II.9) Informacje dodatkowe: Czas trwania umowy: 1. dostawa dźwigów w
ciągu 20 tygodni od dnia podpisania umowy, nie najpóźniej w 20 tygodniu trwania umowy
nastąpi podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag, 2. okres finansowania dźwigów
48 miesięcy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie podpisany protokół
zdawczo-odbiorczy bez uwag
W ogłoszeniu powinno być: II.9) Informacje dodatkowe:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/48598a5b-759a-4e79-a4b5-00c23f73b3bf

2019-11-25

