
Ogłoszenie nr 540187822-N-2019 z dnia 06-09-2019 r. 
Ełk:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 591606-N-2019 
Data: 30/08/2019 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 51099686100000, ul. ul. Baranki  
24, 19-300  Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 087 621 96 50, e-mail 
zaopatrzenie-pm@elk.com.pl, faks 087 621 96 33. 
Adres strony internetowej (url): www.promedica.elk.com.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: wykaże się usługami wykonanymi, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie lub w 
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania lub wykonuje nadal co najmniej 
jedną usługę polegającą na świadczeniu usług przeglądów oraz napraw sprzętu endoskopowego 
i laparoskopowego świadczone na podstawie umowy zawartej na min. 12 miesięcy o wartości min 
Pakiet 1 - 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) Pakiet 2 – 5.000,00 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych 00/100) 
W ogłoszeniu powinno być: wykaże się usługami wykonanymi, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie lub w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania lub wykonuje 
nadal co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług przeglądów oraz napraw sprzętu 
endoskopowego i laparoskopowego świadczone na podstawie umowy zawartej na min. 12 miesięcy
o wartości min Pakiet 1 - 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) Pakiet 2 – 3.000,00 zł 
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Pakiet 2a – 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 
00/100) 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 6) 
W ogłoszeniu jest: 1) Wykaz usług Wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie lub w 
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania lub wykonuje nadal co najmniej 
jedną usługę polegającą na świadczeniu usług przeglądów oraz napraw sprzętu endoskopowego 
i laparoskopowego świadczone na podstawie umowy zawartej na min. 12 miesięcy o wartości min.: 
1. Pakiet 1 - 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) 2. Pakiet 2 – 5.000,00 zł (słownie: 
pięć tysięcy złotych 00/100) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 
załączeniem  dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których
mowa powyżej są poświadczenia, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi były wykonywane (np. zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ) z tym, że w odniesieniu 
do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie 
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenia wykonawcy –



jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia. 2) Certyfikaty techników/inżynierów wykonujących przeglądy/naprawy 
potwierdzające odbyte szkolenia u producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia, 
upoważniające ich do wykonywania przeglądów i napraw. 
W ogłoszeniu powinno być: 1) Wykaz usług Wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie lub w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania lub wykonuje nadal 
co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług przeglądów oraz napraw sprzętu 
endoskopowego i laparoskopowego świadczone na podstawie umowy zawartej na min. 12 miesięcy
o wartości min.: Pakiet 1 - 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100); Pakiet 2 – 3.000,00 
zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Pakiet 2 a – 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 
00/100) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, zgodnie z zał. nr 6 
do SIWZ na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem  dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenia, 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane (np. zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ) z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych 
usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenia wykonawcy – jeżeli 
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia. 2) Certyfikaty techników/inżynierów wykonujących przeglądy/naprawy 
potwierdzające odbyte szkolenia u producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia, 
upoważniające ich do wykonywania przeglądów i napraw. 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 1.2) 
W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 
w wysokości Pakiet 1 – 13.800,00 zł (trzynaście tysięcy osiemset złotych 00/100); Pakiet 2 – 
1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych 00/100). 
W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia
wadium w wysokości Pakiet 1 – 13.800,00 zł (trzynaście tysięcy osiemset złotych 00/100); Pakiet 2
- 840,00 zł (osiemset czterdzieści złotych 00/100). Pakiet 2a – 360,00 zł (trzysta sześćdziesiąt 
złotych 00/100). 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: 09.09.2019r. godzina 10:00 
W ogłoszeniu powinno być: 11.09.2019r. godzina 10:00 

II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.6) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 2a 1) Krótki opis przedmiotu 
zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie 
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Załącznik nr 1 2) Wspólny 
Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50000000-5 3) Wartość części zamówienia(jeżeli 
zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania
lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 
2022-08-31 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 okres gwarancji 20,00 czas 
reakcji serwisu 20,00 


