
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 127450-2015 z dnia 2015-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych obłoŜeń pól operacyjnych. Zamówienie składa się z 4 części 

tzw. pakietów, z których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Pakiet nr 1 - serwety chirurgiczne; 

Pakiet nr 2 -... 

Termin składania ofert: 2015-06-08  

Numer ogłoszenia: 134224 - 2015; data zamieszczenia : 03.06.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  127450 - 2015 data 28.05.2015 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.1.7).  

W ogłoszeniu jest:  Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5..  

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 wykaŜe wykonanie, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanie głównych dostaw w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie. Przez główne dostawy zamawiający rozumie dostawy jednorazowych obłoŜeń pól 

operacyjnych : - w zakresie Pakietu nr 1 na kwotę co najmniej 5 000,00 zł; - w zakresie Pakietu nr 2 na 

kwotę co najmniej 2 500,00 zł; - w zakresie Pakietu nr 3 na kwotę co najmniej 250,00 zł; - w zakresie 

Pakietu nr 4 na kwotę co najmniej 75 000,00 zł; W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy posiadają wiedzę i 

doświadczenie naleŜy złoŜyć oświadczenie (według załącznika nr 2 do SIWZ), iŜ Wykonawca wykonał 

lub wykonuje dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia..  

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

przedmiotu zamówienia, będzie uwaŜany za spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe wykonanie, a w 
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przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanie głównych dostaw w okresie 

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

krótszy w tym okresie. Przez główne dostawy zamawiający rozumie dostawy jednorazowych obłoŜeń pól 

operacyjnych : - w zakresie Pakietu nr 1 na kwotę co najmniej 5 000,00 zł; - w zakresie Pakietu nr 2 na 

kwotę co najmniej 2 500,00 zł; - w zakresie Pakietu nr 3 na kwotę co najmniej 250,00 zł; - w zakresie 

Pakietu nr 4 na kwotę co najmniej 40 000,00 zł; w zakresie Pakietu nr 4A na kwotę co najmniej 35 

000,00 zł. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy posiadają wiedzę i doświadczenie naleŜy złoŜyć 

oświadczenie (według załącznika nr 2 do SIWZ), iŜ Wykonawca wykonał lub wykonuje dostawy w 

zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia..  

II.2) Tekst, który nale Ŝy doda ć: 

Miejsce, w którym nale Ŝy doda ć tekst:  I.  

Tekst, który nale Ŝy doda ć w ogłoszeniu:  Załącznik nr I Część nr 4 sterylne zestawy specjalistyczne 

część nr 4A fartuchy chirurgiczne.  
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