
Samodzielny Publiczny 

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. dr. Janusza Daaba  
w Piekarach Śląskich 

ul. Bytomska 62 

41-940 Piekary Śląskie 

Sekcja d/s zamówień publicznych 

Znak sprawy: SZP.270-33/2020 

 

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego 

___________________________________________________________________________ 

                               
Piekary Śląskie, 12/06/2020r. 

                       

 
 

   Do wszystkich wykonawców 

 
 
 
 
 
 
 
Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pod nazwą: Zakup aparatów anestezjologicznych 
Numer ogłoszenia: 2020/S 098-233531; data zamieszczenia: 20/05/2020r. 

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach 
Śląskich 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62 informuje iż dnia 12.06.2020 zmienił ogłoszenie o 

zamówieniu nr 2020/S 098-233531; data zamieszczenia: 18/05/2020r: opublikowania: 20/05/2020r  

 

SEKCJA VII: ZMIANY 

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania 

VII.1.1) Przyczyna zmiany (obowiązkowe informacje, które nie zostaną opublikowane) * 

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą 

Publikacja w witrynie TED niezgodna z pierwotną informacją przekazaną przez instytucję zamawiającą 

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy) * 

Miejsce, w którym znajduje się 
zmieniana data 

Stara data Nowa data 

Numer sekcji: IV 
Część nr:  
Miejsce, w którym znajduje się 
tekst do modyfikacji: IV.2.2) 
Termin składania ofert lub wniosków 
o dopuszczenie do udziału 

2020-06-23 09:00 2020-06-30 09:00 

Miejsce, w którym znajduje się 
zmieniana data 

Stara data Nowa data 

Numer sekcji: IV 
Część nr:  
Miejsce, w którym znajduje się 
tekst do modyfikacji: IV.2.7) 
Warunki otwarcia ofert 

2020-06-23 10:00 2020-06-30 10:00 



Miejsce, w którym znajduje się 
zmieniany tekst 

Stary tekst Nowy tekst 

Numer sekcji: III 
Część nr:  
Miejsce, w którym znajduje się 
tekst do modyfikacji: III.1.2) 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

11 W celu potwierdzenia, że 
oferowane dostawy 
odpowiadają wymaganiom 
określonym przez 
zamawiającego,zamawiający 
żąda: 1) kart katalogowych z 
opisem proponowanego 
produktu 

11 W celu potwierdzenia, że 
oferowane dostawy 
odpowiadają wymaganiom 
określonym przez 
zamawiającego, zamawiający 
żąda: 1) kart katalogowych z 
opisem proponowanego 
produktu 2) Deklaracji 
zgodności WE producenta z 
dyrektywą medyczną i 
Certyfikatu CE  

 

VII.2) Inne dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy): 

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego 

 

W niniejszym postępowaniu zamawiający  nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 W niniejszym postępowaniu zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień 
dodatkowych. 

W niniejszym postępowaniu zamawiający nie dopuszcza możliwości ani nie wymaga składania ofert 
wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej , ustanowienia dynamicznego 
systemu zakupów ani aukcji elektronicznej. 

W niniejszym postępowaniu zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części 
zamówienia podwykonawcom. 


