
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 285430-2015 z dnia 2015-10-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1/ wykłady w wymiarze 6 h 2/ zajęcia praktyczne na zwierzętach w wymiarze 16 h 3/

przygotowanie materiałów edukacyjnych w formie prezentacji 4/ szkolenie powinno obejmować następujące

zagadnienia: a)...

Termin składania ofert: 2015-11-03

Numer ogłoszenia: 293762 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 285430 - 2015 data 26.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 4456603,

4456073, fax. 081 4456730.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1/ wykłady w wymiarze 6 h 2/ zajęcia praktyczne na

zwierzętach w wymiarze 16 h 3/ przygotowanie materiałów edukacyjnych w formie prezentacji 4/ szkolenie

powinno obejmować następujące zagadnienia: a) zastosowanie laparoskopii w weterynarii, b) laparoskopia -

jama brzuszna i klatka piersiowa, c) pobieranie biopsji diagnostycznych metodą laparoskopową, d) zabiegi

laparoskopowe u małych zwierząt. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie umowy zlecenia...

W ogłoszeniu powinno być: 1/ wykłady w wymiarze 6 h 2/ zajęcia praktyczne na zwierzętach w wymiarze 16

h 3/ przygotowanie materiałów edukacyjnych w formie prezentacji 4/ szkolenie powinno obejmować

następujące zagadnienia: a) zastosowanie laparoskopii w weterynarii, b) laparoskopia - jama brzuszna i klatka

piersiowa, c) pobieranie biopsji diagnostycznych metodą laparoskopową, d) zabiegi laparoskopowe u małych

zwierząt. Szkolenie zostanie przeprowadzone w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul.

Głęboka 30. Wykonawca powinien zapewnić - dziesięć psów ze wskazaniem do zabiegu laparoskopii w

ramach rutynowego postępowania diagnostyczno - terapeutycznego, i - zgodę (zgoda właściciela zwierzęcia

lub opiekuna prawnego) na przeprowadzenie zabiegów w trakcie szkolenia. Wykonawca powinien zapewnić

kompletne wyposażenie umożlwiające wykonanie zabiegu laparoskopii (weterynaryjny tor wizyjny,

obrazowody, kleszcze, kleszcze laparoskopowe, aparaturę do znieczulenia wziewnego itp., zapewnić

anestezjologa weterynaryjnego) Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie umowy zlecenia..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3.

W ogłoszeniu jest: Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
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Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku..

W ogłoszeniu powinno być: Potencjał techniczny Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje (będzie dysponował): - kompletnym

wyposażenie umożliwiającym wykonanie zabiegu laparoskopii tj. - weterynaryjny tor wizyjny, obrazowody,

kleszcze, kleszcze laparoskopowe, aparaturę do znieczulenia wziewnego itp..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.

W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca

wykazał, iż dysponuje (będzie dysponował) osobą, która: - posiada co najmniej tytuł doktora nauk medycyny

weterynaryjnej, oraz - uczestniczyła w szkoleniu z zakresu chirurgii medycyny weterynaryjnej, oraz -

przeprowadziła co najmniej jedno szkolenie z zakresu chirurgii weterynaryjnej zwierząt towarzyszących.

W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca wykazał, iż dysponuje (będzie dysponował): 1/ jedną osobą, która: - posiada co najmniej tytuł

doktora nauk medycyny weterynaryjnej, oraz - posiada dyplom europejskiego specjalisty w dziedzinie chirurgii

weterynaryjnej, oraz - uczestniczyła w szkoleniu z zakresu chirurgii medycyny weterynaryjnej, oraz -

przeprowadziła co najmniej jedno szkolenie z zakresu chirurgii weterynaryjnej zwierząt towarzyszących oraz

dodatkowo 2/ jedną osobą, która: - posiada tytuł lekarza weterynarii, oraz doświadczenie z zakresu

anestezjologii weterynaryjnej..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

03.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pokój 55, 20-950

Lublin..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 06.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pokój 55,

20-950 Lublin..

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.1.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

należy przedłożyć: Wykaz narzędzi, wyposażenie zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy

usług w celu wykonania zamówienia - zgodnie z pkt. 5.1.3.1, wraz z informacją o podstawie dysponowania

tymi zasobami, zgodnie z załącznikiem nr 5A do SIWZ..
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