
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 262325-2011 z dnia 2011-10-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze serwisowej sterylizatora gazowego SteriVac + abator wraz z 

przeglądami. 2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 4 do... 

Termin składania ofert: 2011-10-14  

Numer ogłoszenia: 266961 - 2011; data zamieszczenia : 11.10.2011 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  262325 - 2011 data 05.10.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, 

fax. 32 41 30 112. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).  

W ogłoszeniu jest:  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do oferty zostanie dołączony wykaz 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług (co najmniej 2 

zamówienia każde o wartości minimum 14 000,00 zł brutto) oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały 

wykonane należycie.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do oferty zostanie dołączony wykaz 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług (co najmniej 2 

zamówienia każde o wartości minimum 14 000,00 zł brutto) lub łączna wartość zamówień 28 000,00 zł brutto pod 

warunkiem, że będzie wynikiem realizacji nie więcej niż dwóch zamówień oraz dokumenty potwierdzające, że usługi 

te zostały wykonane należycie.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4.  

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2011 

godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publicczny Szpital Miejski w Sosnowcu 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

18.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publicczny Szpital Miejski w Sosnowcu 41-219 Sosnowiec ul. 

Szpitalna 1.  
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