
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 227883-2014 z dnia 2014-10-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych 
i szewnych w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje...
Termin składania ofert: 2014-11-18 

Numer ogłoszenia: 233067 - 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 227883 - 2014 data 29.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 
621 96 50, fax. 087 621 96 33.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 
• W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca 

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania lub wykonuje 
nadal przynajmniej 1 zamówienie odpowiadające rodzajem (Za odpowiadające rodzajem 
uznaje się tożsame lub podobne dostawy leków oraz środków farmaceutycznych) i wartością 
dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości brutto nie mniejszej 
niż 50 % złożonej oferty na każdy pakiet. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
referencji potwierdzających należyte wykonanie (wypełnić Załącznik nr 4: Formularz 
dostaw) Potwierdzeniem spełniania tego warunku jest załączenie do ofert dokumentów, o 
których mowa w Rozdziale V pkt.1 pkt 2) SIWZ. Opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku: Ocena zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli 
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania 
lub wykonuje nadal przynajmniej 1 zamówienie odpowiadające rodzajem (Za 
odpowiadające rodzajem uznaje się tożsame lub podobne dostawy materiałów 
opatrunkowych i szewnych) i wartością dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego 
zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 50 % złożonej oferty na każdy pakiet. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia referencji potwierdzających należyte 
wykonanie (wypełnić Załącznik nr 4: Formularz dostaw) Potwierdzeniem spełniania tego 
warunku jest załączenie do ofert dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt.1 pkt 2) 
SIWZ. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena zostanie 
dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia.. 

AB

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=227883&rok=2014-10-29

