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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  12756 - 2014 data 13.01.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o., 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 Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4.  

W ogłoszeniu jest:  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa mebli i wyposaŜenia i mebli medycznych, wraz z ich montaŜem. Zamówienie 

składa się z 3 części tzw. Pakietów, z których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposaŜenia i mebli medycznych, wraz z ich montaŜem. 

Zamówienie składa się z 4 części tzw. Pakietów, z których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot 

zamówienia..  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.7.  

W ogłoszeniu jest:  Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4..  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.5.  

W ogłoszeniu jest:  inne dokumenty 2.1. wypełniony prawidłowo załącznik nr 3.1 do 3.3 do SIWZ - 

Formularz asortymentowo - cenowy, 2.2. opis wyrobów, które mają być dostarczone, w postaci katalogu 

lub ulotki z opakowania handlowego lub innego dokumentu.  

W ogłoszeniu powinno by ć: inne dokumenty 2.1. wypełniony prawidłowo załącznik nr 3.1 do 3.4 do 

SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy, 2.2. opis wyrobów, które mają być dostarczone, w postaci 

katalogu lub ulotki z opakowania handlowego lub innego dokumentu.  

II.2) Tekst, który nale Ŝy doda ć: 

Miejsce, w którym nale Ŝy doda ć tekst:  cz. nr 4.  

Tekst, który nale Ŝy doda ć w ogłoszeniu:  Pakiet nr 4. 1.Biurko - - z jednej strony szuflady z drugiej 

szafka zamykana - wymiary szerokość 130cm, wys. 75-80cm, głębokość 55-60cm - nadające się do 

zmywania środkami do dezynfekcji - grubość blatu min 22mm szt. 4 2.Biurko - z szufladami - 120cm, 

wys. 75-80cm, głębokość 55-60cmnadające się do zmywania środkami do dezynfekcji, grubość blatu 

min 22mm szt 1 3.Kontenerek mobilny 3- szufladowy wysokość 60cm (+/-5cm) nadające się do 

zmywania środkami do dezynfekcji szt 2 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 

39.11.30.00-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6. 4) Kryteria oceny ofert: 

najniŜsza cena..  
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