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Numer: 558577-N-2018 
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Krajowy

numer identyfikacyjny 86830700000, ul. ul. Bytomska  62, 41940   Piekary Śląskie, woj. śląskie,

państwo Polska, tel. 323 934 100, e-mail przatarg@urazowka.piekary.pl, faks 323 934 141. 

Adres strony internetowej (url): http://urazowka.piekary.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ciekłego azotu

medycznego – wyrób medyczny klasy IIa oraz dzierżawa zbiornika do magazynowania ciekłego

azotu, szczegółowo opisane w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ. Podział zamówienia: Przedmiot

zamówienia został podzielony na dwie części dalej zwane „Pakietami”: Pakiet nr 1 –

Sukcesywne dostawy ciekłego azotu medycznego dla Samodzielnego Publicznego

Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba z siedzibą w Piekarach

Śląskich przy ul. Bytomskiej 62. Pakiet nr 2 – Dzierżawa zbiornika do magazynowania ciekłego

azotu medycznego oraz sukcesywne dostawy ciekłego azotu medycznego dla Oddziału

zamiejscowego Zamawiającego znajdującego się w Kochcicach przy ul. Zamkowej 1.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.



Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani nie wymaga składania

ofert wariantowych. 

W ogłoszeniu powinno być: 3.1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są

sukcesywne dostawy ciekłego azotu medycznego – wyrób medyczny klasy IIa oraz dzierżawa

zbiornika do magazynowania ciekłego azotu, szczegółowo opisane w załącznikach nr 1 i 2 do

SIWZ. 3.2. Podział zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części dalej

zwane „Pakietami”: Pakiet nr 1 – Sukcesywne dostawy ciekłego azotu medycznego dla

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba

z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 62. Pakiet nr 2 – Dzierżawa zbiornika do

magazynowania ciekłego azotu medycznego wyposażonego w 24-godzinny system

elektronicznego monitorowania poziomu gazu (tzw. telemetrii), o pojemności 280 l. lub 230 l. o

maksymalnych wymiarach: wysokość: do 200 cm; głębokość: do 100 cm; szerokość: do 80cm,

oraz sukcesywne dostawy ciekłego azotu medycznego dla Oddziału zamiejscowego

Zamawiającego znajdującego się w Kochcicach przy ul. Zamkowej 1. Zamawiający dopuszcza

składanie ofert w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza

możliwości składania ofert wariantowych ani nie wymaga składania ofert wariantowych.” 

 

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: 2018-05-29, godzina: 09:00, 

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

postępowaniu: Data: 2018-06-04, godzina: 09:00, 

 


