
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 34352-2015 z dnia 2015-02-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków foliowych, materiałów gospodarczych i środków czystości. 

Zamówienie składa się z 6 części tzw. pakietów, z których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Pakiet 

nr 1 - worki... 

Termin składania ofert: 2015-02-25  

Numer ogłoszenia: 38438 - 2015; data zamieszczenia:  20.02.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  34352 - 2015 data 16.02.2015 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:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków foliowych, materiałów 

gospodarczych i środków czystości. Zamówienie składa się z 6 części tzw. pakietów, z których kaŜdy 

stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Pakiet nr 1 - worki foliowe, Pakiet nr 2 - materiały gospodarcze 

i środki czystości, Pakiet nr 3 - papier toaletowy i ręczniki papierowe, Pakiet nr 4 - środki myjąco-

pielęgnujące i czyszczące, Pakiet nr 5 - płyn do myjni naczyń sanitarnych, Pakiet nr 6 - mopy 

kieszeniowe, stelaŜe do mopów i ściereczki...  

W ogłoszeniu powinno by ć: Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków foliowych, materiałów 

gospodarczych i środków czystości. Zamówienie składa się z 6 części tzw. pakietów, z których kaŜdy 

stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Pakiet nr 1 - worki foliowe, Pakiet nr 2 - materiały gospodarcze 

i środki czystości, Pakiet nr 3 - papier toaletowy i ręczniki papierowe, Pakiet nr 4 - środki myjąco-

pielęgnujące i czyszczące, Pakiet nr 5 - płyn do myjni naczyń sanitarnych, Pakiet nr 6 - mopy 

kieszeniowe, stelaŜe do mopów, Pakiet nr 6A ściereczki, Pakiet nr 6B - urządzenie do napełniania wodą 

wiader.  

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

W ogłoszeniu jest:  Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.  
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Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.5).  

W ogłoszeniu jest:  inne dokumenty 1) próbki oferowanego asortymentu - dotyczy: Pakietu nr 1 

wszystkie pozycje - w ilości minimum po 1 opakowaniu; Pakietu nr 3, pozycji 5 w ilości minimum 1 rolki 

oraz Pakietu nr 6 pozycji 3, 4, 5, 6, 7 w ilości minimum po 1 sztuce 2) opis produktów, które mają być 

dostarczone, w postaci katalogu lub ulotki z opakowania handlowego lub innego dokumentu 

(potwierdzający zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego) - 

dotyczy Pakietu nr 6 wszystkich pozycji. 3) karta charakterystyki substancji chemicznej (dotyczy Pakietu 

nr 2 poz. 15, Pakietu nr 4 wszystkich pozycji oraz Pakietu nr 5)..  

W ogłoszeniu powinno by ć: inne dokumenty 1) próbki oferowanego asortymentu - dotyczy: Pakietu nr 

1 wszystkie pozycje - w ilości minimum po 1 opakowaniu; Pakietu nr 3, pozycji 5 w ilości minimum 1 rolki 

oraz Pakietu nr 6 pozycji 3 i Pakietu nr 6A wszystkie pozycje - w ilości minimum po 1 sztuce 2) opis 

produktów, które mają być dostarczone, w postaci katalogu lub ulotki z opakowania handlowego lub 

innego dokumentu (potwierdzający zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami 

Zamawiającego) - dotyczy wszystkich pozycji Pakietu nr 6, 6A i 6B. 3) karta charakterystyki substancji 

chemicznej (dotyczy Pakietu nr 2 poz. 15, Pakietu nr 4 wszystkich pozycji oraz Pakietu nr 5)..  
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