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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180587-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Sosnowiec: Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
2011/S 110-180587

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, attn:
Izabela Kańkowska, POLSKA-41-219Sosnowiec. Tel.  +48 324130131. E-
mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl. Fax  +48 324130112.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 25.5.2011, 2011/S 100-163795)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33150000, 45000000
Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii.
Roboty budowlane.
Zamiast:

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych(z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub
dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego): 30.6.2011 (9:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.6.2011 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 30.6.2011 (10:30)
VI.3) Informacje dodatkowe
Zamówienie realizowane jest w ramach dotacji Gminy dla zadania pn: „Zakup tomografu komputerowego wraz z
oprzyrządowaniem, dostosowaniem pomieszczeń (dokumentacja projektowa, roboty budowlane zgodne z projektem i
harmonogramem robót, zakup wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski) i serwisem”.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie do dnia 07.06.2011r. w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 1 na wniosek Wykonawców, po uprzednim uzgodnieniu szczegółowego terminu z
Działem Realizacji Inwestycji tel. +48 324130313 lub +48 324130314.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp do 20 %
zamówienia podstawowego w zakresie dostaw dodatkowego oprzyrządowania tomografu komputerowego dla potrzeb
Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu ul. Szpitalnej 1.
Powinno być:

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych(z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub
dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego): 5.7.2011 (9:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 5.7.2011 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 5.7.2011 (10:30)
VI.3) Informacje dodatkowe
Zamówienie realizowane jest w ramach dotacji Gminy dla zadania pn: „Zakup tomografu komputerowego wraz z
oprzyrządowaniem, dostosowaniem pomieszczeń (dokumentacja projektowa, roboty budowlane zgodne z projektem i
harmonogramem robót, zakup wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski) i serwisem”.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie do dnia 10.6.2011r. w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 1 na wniosek Wykonawców, po uprzednim uzgodnieniu szczegółowego terminu z
Działem Realizacji Inwestycji tel. +48 324130313 lub +48 324130314.
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Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp do 20 %
zamówienia podstawowego w zakresie dostaw dodatkowego oprzyrządowania tomografu komputerowego dla potrzeb
Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu ul. Szpitalnej 1.


