
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 403540-2014 z dnia 2014-12-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obłoŜeń pól operacyjnych, odzieŜy ochronnej i podkładów higienicznych. 

Zamówienie składa się z 10 części tzw. Pakietów, z których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. 

Termin składania ofert: 2014-12-18  

Numer ogłoszenia: 410130 - 2014; data zamieszczenia : 15.12.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  403540 - 2014 data 09.12.2014 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:  Zamówienie składa się z 10 części tzw. Pakietów, z których kaŜdy stanowi oddzielny 

przedmiot zamówienia.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Zamówienie składa się z 11 części tzw. Pakietów, z których kaŜdy stanowi 

oddzielny przedmiot zamówienia.  

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

W ogłoszeniu jest:  tak, liczba części: 10.  

W ogłoszeniu powinno by ć: tak, liczba części: 11.  

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

W ogłoszeniu jest:  Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji przedmiotu 

zamówienia, będzie uwaŜany za spełniony, jeŜeli Wykonawca przedłoŜy oświadczenie, iŜ wykonał lub 

wykonuje dostawy obłoŜeń pól operacyjnych i/lub podkładów higienicznych, na kwotę, co najmniej: 

Pakiet nr 1 - 450,00 zł; Pakiet nr 2 - 10 000,00 zł; Pakiet nr 3 - 150,00 zł; Pakiet nr 4 - 400,00 zł; Pakiet 

nr 5 - 400,00 zł; Pakiet nr 6 - 8 000,00 zł; Pakiet nr 7 - 1 500,00 zł; Pakiet nr 8 - 12 000,00 zł; Pakiet nr 9 

- 1 000,00 zł; Pakiet nr 10 - 1 100,00 zł; z naleŜytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji 

przedmiotu zamówienia, będzie uwaŜany za spełniony, jeŜeli Wykonawca przedłoŜy oświadczenie, iŜ 
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wykonał lub wykonuje dostawy obłoŜeń pól operacyjnych i/lub podkładów higienicznych, na kwotę, co 

najmniej: Pakiet nr 1 - 450,00 zł; Pakiet nr 2 - 7 800,00 zł; Pakiet 2A - 2 200,00 zł; Pakiet nr 3 - 150,00 zł; 

Pakiet nr 4 - 400,00 zł; Pakiet nr 5 - 400,00 zł; Pakiet nr 6 - 8 000,00 zł; Pakiet nr 7 - 1 500,00 zł; Pakiet 

nr 8 - 12 000,00 zł; Pakiet nr 9 - 1 000,00 zł; Pakiet nr 10 - 1 100,00 zł; z naleŜytą starannością w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, w tym okresie..  

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: 

18.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec ul. 

Szpitalna 1 Kancelaria.  

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

lub ofert: 19.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec 

ul. Szpitalna 1 Kancelaria.  
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