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Sosnowiec:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 52633

Data: 31/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 24083705400000, ul. ul.

Szpitalna  1, 41-219   Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 41 30 111, e-mail

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl, faks 32 41 30 112.

Adres strony internetowej (url):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 6

W ogłoszeniu jest: a) Dla Pakietu nr 1 - próbki oferowanego asortymentu dla wszystkich pozycji –

w ilości po 1 sztuce; - Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające,

Ŝe oferowane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj.

deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta. b) Dla Pakietu nr 2 - karty charakterystyki

dla poz. 7 i 11 - próbki oferowanego asortymentu dla poz. 6, 15, 16, 17 c) Dla Pakietu nr 3 - karty

charakterystyki, - Katalogi, karty technologiczne, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające

informacje o wymaganych parametrach, cechach techniczno-uŜytkowych zaoferowanych
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produktów (dane w przedłoŜonym dokumencie muszą potwierdzać wszystkie wymagania

Zamawiającego określone w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i innych

warunków realizacji zamówienia). d) Dla Pakietu nr 4 - próbki oferowanego asortymentu dla

wszystkich pozycji – po 1 szt z kaŜdej pozycji - ulotki, opisy lub inny dokument potwierdzający

wymaganą przez Zamawiającego gramaturę. e) Dla Pakietu nr 5 - próbki oferowanego

asortymentu dla poz. 1, 2 - Katalogi, karty technologiczne, ulotki, opisy lub inne dokumenty

zawierające informacje o wymaganych parametrach, cechach techniczno-uŜytkowych

zaoferowanych produktów potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z

wymaganiami Zamawiającego dla poz. 1, 2, 3 (dane w przedłoŜonym dokumencie muszą

potwierdzać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zestawieniu wymaganych

parametrów technicznych i innych warunków realizacji zamówienia). - Cennik części

zamiennych dla poz. 3.

W ogłoszeniu powinno być: a) Dla Pakietu nr 1 - próbki oferowanego asortymentu dla

wszystkich pozycji – w ilości po 1 sztuce; - Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli

jakości potwierdzające, Ŝe oferowane produkty odpowiadają określonym normom lub

specyfikacjom technicznym, tj. deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta,atesty

wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, opinie

wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Opakowań b) Dla Pakietu nr 2 - karty

charakterystyki dla poz. 7 i 11 - próbki oferowanego asortymentu dla poz. 6, 15, 16, 17 c) Dla

Pakietu nr 3 - karty charakterystyki, - Katalogi, karty technologiczne, ulotki, opisy lub inne

dokumenty zawierające informacje o wymaganych parametrach, cechach techniczno-

uŜytkowych zaoferowanych produktów (dane w przedłożonym dokumencie muszą potwierdzać

wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zestawieniu wymaganych parametrów

technicznych i innych warunków realizacji zamówienia). d) Dla Pakietu nr 4 - próbki

oferowanego asortymentu dla wszystkich pozycji – po 1 szt z kaŜdej pozycji - ulotki, opisy lub

inny dokument potwierdzający wymaganą przez Zamawiającego gramaturę. e) Dla Pakietu nr 5 -

próbki oferowanego asortymentu dla poz. 1, 2 - Katalogi, karty technologiczne, ulotki, opisy lub

inne dokumenty zawierające informacje o wymaganych parametrach, cechach techniczno-

uŜytkowych zaoferowanych produktów potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu

zamówienia z wymaganiami Zamawiającego dla poz. 1, 2, 3 (dane w przedłożonym dokumencie

muszą potwierdzać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zestawieniu wymaganych

parametrów technicznych i innych warunków realizacji zamówienia). - Cennik części

zamiennych dla poz. 3.
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

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

postępowaniu: Data: 2017-06-08, godzina: 10:00,

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

w postępowaniu: Data: 2017-06-09, godzina: 10:00,
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