
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej i laboratoryjnej, TP-245/22/KK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288366

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: W.K. Roentgena 5

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-781

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22/ 57 09 480

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.krol@pib-nio.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pib-nio.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437404/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-14 14:09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00412720/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 
a) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem
przeglądy/konserwacje aparatury tożsamej co do rodzaju aparatury wskazanej przez Zamawiającego (tj. aparatury o tym
samym przeznaczeniu użytkowym) o łącznej wartości brutto minimum określonej w zależności od części na którą składana
jest oferta: 
dla części 1 : 5 000,00 zł
dla części 2 : 4 000,00 zł
oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Po zmianie: 
Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 

Dotyczy części 1:
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4.a wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy –w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 usługi serwisowe obejmujące swoim zakresem
przeglądy/konserwacje aparatury tożsamej co do rodzaju aparatury wskazanej przez Zamawiającego (tj. aparatury o tym
samym przeznaczeniu użytkowym), realizowane przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz załączy dowody potwierdzające,
że wskazane usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.
Zamawiający dopuszcza wykazanie ww. usług serwisowych realizowanych w ramach zamówień/umów (np. dostaw/usług)
obejmujących dzierżawę/najem aparatury tożsamej co do rodzaju aparatury wskazanej przez Zamawiającego (tj. aparatury o
tym samym przeznaczeniu użytkowym) połączoną z usługami serwisowymi obejmującymi swoim zakresem
przeglądy/konserwacje wskazanej aparatury, realizowane przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Dotyczy części 2:
4.b.wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 usługi serwisowe obejmujące swoim zakresem
przeglądy/konserwacje aparatury tożsamej co do rodzaju aparatury wskazanej przez Zamawiającego (tj. aparatury o tym
samym przeznaczeniu użytkowym), realizowane przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz załączy dowody potwierdzające,
że wskazane usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.
Zamawiający dopuszcza wykazanie ww. usług serwisowych realizowanych w ramach zamówień/umów (np. dostaw/usług)
obejmujących dzierżawę/najem aparatury tożsamej co do rodzaju aparatury wskazanej przez Zamawiającego (tj. aparatury o
tym samym przeznaczeniu użytkowym) połączoną z usługami serwisowymi obejmującymi swoim zakresem
przeglądy/konserwacje wskazanej aparatury, realizowane przez okres co najmniej 6 miesięcy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-11-16 09:00

Po zmianie: 
2022-11-21 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-11-16 10:00

Po zmianie: 
2022-11-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-12-15

Po zmianie: 
2022-12-20
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