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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000265353
Adres pocztowy: Postępu 21c
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogumiła Perkowska
E-mail: Bogumila.perkowska@luxmed-diagnostyka.pl
Tel.: +48 586662474
Faks: +48 586662474
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.luxmed.pl/
Adres profilu nabywcy: https://mammo.pl/bip/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów mammografów
Numer referencyjny: ZO/02/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
33111650 Urządzenia do mammografii

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zapytania jest ustalenie wartości zamówienia na aparaturę diagnostyczną – mammografów
cyfrowych – 7 szt., o parametrach określonych w niniejszym Zapytaniu. Realizator wymaga aby wszystkie
zaoferowane mammografy były tożsame.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ECAS_n007a2sd
Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-156317
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 221-581916
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/11/2021
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie aparatury diagnostycznej do wykrywania nowotworu
(mammografu/mammografów), na kwotę min. 450.000 zł. brutto każde.
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Realizator wymaga załączenia do oferty dokumentu
potwierdzającego, że dostawa ta została wykonana należycie (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zapytania
„Wykazem dostaw”), wraz z załączonymi dowodami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane
należycie .
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
j.w.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie aparatury diagnostycznej do wykrywania
nowotworu (mammografu/mammografów), na kwotę min. 450.000 zł. brutto każde, w tym min. 2 mammografy
zainstalowane w mammobusach.
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Realizator wymaga załączenia do oferty dokumentu
potwierdzającego, że dostawa ta została wykonana należycie (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zapytania
„Wykazem dostaw”), wraz z załączonymi dowodami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane
należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
j.w.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Realizator wnosi o zapoznanie z treścią Odpowiedzi na pytania cz. 2, zamieszczonymi w dniu 23.11.2021 r. na
stronie internetowej prowadzonego postępowania.

