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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453788-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Różne urządzenia i produkty medyczne
2015/S 249-453788
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we
Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, Osoba do kontaktów: Iwona Mrowiec-Pawlik, Wrocław
50-345, POLSKA. Tel.: +48 713715810. Faks: +48 713281713. E-mail: przetarg@rckik.wroclaw.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 3.12.2015, 2015/S 234-424816)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33190000
Różne urządzenia i produkty medyczne
Zamiast:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
4. Wadium może być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 14.1.2016 do godz. 12:00.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
10. Potwierdzenie wniesienia wadium. (jeżeli wadium jest wniesione w formie poręczenia bankowego, gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, należy dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o wybranej formie dokumentu wadialnego,
który zostanie złożony w formie oryginału w sekretariacie Zamawiającego tj. w pokoju nr S.3.07 A do 14.1.2016 do godz.
12:00).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
14.1.2016 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
14.1.2016 (13:00)
Powinno być:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
4. Wadium może być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 29.1.2016 do godz. 10:00.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
10. Potwierdzenie wniesienia wadium (jeżeli wadium jest wniesione w formie poręczenia bankowego, gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, należy dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o wybranej formie dokumentu wadialnego, który
zostanie złożony w formie oryginału w sekretariacie Zamawiającego, tj. w pokoju nr S.3.07 A do 29.1.2016 do godz.
10:00).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
29.1.2016 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
29.1.2016 (11:00)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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