
 Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 236392-2008 z dnia 2008-10-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wózków do transportu czystej i brudnej 

bielizny szpitalnej: a) wózki do transportu czystej bielizny - 10 szt, b) wózki do transportu czystej 

bielizny - 2 szt, c) wózki z zaczepami... 

Termin składania ofert: 2008-11-03  
 

Numer ogłoszenia: 239802 - 2008; data zamieszczenia: 29.10.2008 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 236392 - 2008 data 22.10.2008 r.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 0-32 
2964219, 3630479, fax. 0-32 2964219. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.  
• W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 

wózków do transportu czystej i brudnej bielizny szpitalnej: a) wózki do transportu 
czystej bielizny - 10 szt, b) wózki do transportu czystej bielizny - 2 szt, c) wózki z 
zaczepami do jedego worka do transportu brudnej bielizny - 44 szt, d) wózki z zaczepami 
do dwóch worków do transportu brudnej bielizny - 15 szt, e) wózki do gromadzenia i 
transportu brudnej bielizny - 2 szt...  

• W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie 
nowych wózków do transportu czystej i brudnej bielizny szpitalnej w podziale na części 
tzw. Pakiety: Pakiet 1 - 1. Wózki z zaczepami do transportu brudnej bielizny - 44 szt., 2. 
Wózki z zaczepami do transportu brudnej bielizny - 15 szt. szczegółowo opisanych w 
załączniku nr 4.1 do SIWZ Pakiet 2 - 1. Wózki do transportu czystej bielizny - 10 szt., 2. 
Wózki do transportu czystej bielizny - 2 szt., 3. Wózki do gromadzenia i transportu 
brudnej bielizny - 2 szt. szczegółowo opisanych w załączniku nr 4.2 do SIWZ.  

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5.  
• W ogłoszeniu jest: Nie.  
• W ogłoszeniu powinno być: Tak: 2 części.  

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.  
• W ogłoszeniu jest: 03.11.2008.  
• W ogłoszeniu powinno być: 06.11.2008.  

 
 


