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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150303-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Sącz: Urządzenia medyczne
2021/S 060-150303

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 055-136193)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
Adres pocztowy: ul. Młyńska 10
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ryszard Tobiasz
E-mail: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl 
Tel.:  +48 184436635
Faks:  +48 184436635
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalnowysacz.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż aparat. medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddz. Geriatrycznego, 
Rehabilitacyjnego i Poradni Urazowo-Ortopedycznej (przy al. Wolności 49) Szpitala Specjalistycznego w NS
Numer referencyjny: DA.271-10/21

II.1.2) Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiot zamówienia obejmuje 8 zadań, tj.:
— zadanie nr 1 – dostawa mebli dla oddziału Geriatrii i Rehabilitacji – CPV 39130000-2, 33192000-2,
— zadanie nr 2 – dostawa wyposażenia dla oddziału Geriatrii i Rehabilitacji – CPV 33192000-2,
— zadanie nr 3 – dostawa sprzętu do rehabilitacji dla oddziału Geriatrii i Rehabilitacyjnego – CPV 33100000-1,
— zadanie nr 4 – dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla oddziału Geriatrii i Rehabilitacyjnego – 
CPV33100000-1, 33140000-3,
— zadanie nr 5 – dostawa dozowników dla oddziału Geriatrii, Rehabilitacyjnego, Psychiatrycznego i 
Pulmonologicznego – CPV 39831700-3,
— zadanie 6 – dostawa sprzętu biurowego dla Oddziału Psychiatrycznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego 
– CPV 30200000-1, 30232100-5,
— zadanie 7 – dostawa aparatu do nieinwazyjnej wentylacji płuc dla Oddziału Pulmonologicznego – CPV – 
33100000-1,
— zadanie 8 – dostawa mebli biurowych i mebli medycznych – CPV 39130000-2, 33192000-2.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/03/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 055-136193

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
3) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, 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, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 
rzecz którego dostawy zostały wykonane, wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy w celu potwierdzenia ich 
należytego wykonania; wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
Powinno być:
3) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, 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, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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