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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:640683-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kielce: Urządzenia do tomografii 
2021/S 243-640683

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 215-564459)

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

Oficjalna nazwa: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Wrzosowa 44
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25 - 211
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wiktor Kruk
E-mail: zamowienia@powiat.kielce.pl
Tel.: +48 412001355
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.powiat.kielce.pl/

Sekcja II: Przedmiot
11.1) Wielkość lub zakres zamówienia

11.1.1) Nazwa:
„Dostawa wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń oraz uzyskaniem zgody na użytkowanie tomografu 
komputerowego 16 rzędowego min. 32 warstwowego w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Usług 
Medycznych w
Numer referencyjny: SR-II.272.1.16.2021

11.1.2) Główny kod CPV
33115000 Urządzenia do tomografii

11.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

11.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń oraz uzyskaniem 
zgody na użytkowanie tomografu komputerowego 16 rzędowego min. 32 warstwowego w pomieszczeniach 
Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach
w ramach projektu pn. „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 - działania zmierzające 
do przeciwdziałania i zwalczenia epidemii”, realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z 
ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

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

10/12/2021

VI. 6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2021/S 215-564459

Sekcja VII: Zmiany
VI 1.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII. 1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: 11.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia ust. 3
Zamiast:
3. UWAGA!
Zamawiający informuje o konieczności odbycia przez wykonawców wizji lokalnej 
w miejscu instalacji tomografu, w której obecność jest warunkiem koniecznym. 
W przypadku gdy Wykonawca nie będzie uczestniczył w wizji jego oferta zostanie odrzucone na postawie art. 
226 ust. 1 pkt 18 ustawy p.z.p.
W celu udziału w wizji lokalnej wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia osobie uprawnionej do kontaktowania 
się z wykonawcami, nazwisk osób, które wezmą udział w wizji lokalnej najpóźniej na 2 dni robocze przed 
wyznaczonym terminem na adres e-mail: molenda.m@powiat.kielce.pl
Wizja lokalna zostanie przeprowadzona od 15 do 17 listopada o godz. 12.00
Osoby przybyłe zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości. Celem wizji lokalnej jest 
zapoznanie się ze stanem technicznym pomieszczeń, przyłącza elektrycznego i ustalenie zakresu niezbędnych 
prac adaptacyjnych.
Powinno być:
3. UWAGA!
Zamawiający informuje o konieczności odbycia przez wykonawców wizji lokalnej 
w miejscu instalacji tomografu, w której obecność jest warunkiem koniecznym. 
W przypadku gdy Wykonawca nie będzie uczestniczył w wizji jego oferta zostanie odrzucone na postawie art. 
226 ust. 1 pkt 18 ustawy p.z.p.
W celu udziału w wizji lokalnej wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia osobie uprawnionej do kontaktowania 
się z wykonawcami, nazwisk osób, które wezmą udział w wizji lokalnej najpóźniej na 2 dni robocze przed 
wyznaczonym terminem na adres e-mail: molenda.m@powiat.kielce.pl
Wizja lokalna zostanie przeprowadzona od 15 do 17 listopada o godz. 12.00 oraz od 15 do 17 grudnia o godz. 
12.00
Osoby przybyłe zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości. Celem wizji lokalnej jest 
zapoznanie się ze stanem technicznym pomieszczeń, przyłącza elektrycznego i ustalenie zakresu niezbędnych 
prac adaptacyjnych.
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Vll.2) Inne dodatkowe informacje:

S T A/R/0 ST/

Mir o spaw Gębsk;
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