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Piekary Śląskie: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 558577-N-2018 

Data: 15/05/2018 

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

ciekłego azotu 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 oraz sukcesywne dostawy ciekłego azotu

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: 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. 

 

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: 2018-05-25, godzina: 09:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-29, godzina:

09:00, 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 6 



W ogłoszeniu jest: W celu sprawdzenia czy zaoferowany asortyment odpowiada wymaganiom należy złożyć: - Kartę charakterystyki - Azot

skroplony, schłodzony. 

W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym

przez zamawiającego. W celu sprawdzenia czy zaoferowany asortyment odpowiada wymaganiom należy złożyć: a) w zakresie azotu ciekłego

medycznego (Pakiet nr 1 i 2): - Certyfikat CE lub Deklaracji Zgodności; - Zgłoszenia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; - Kartę charakterystyki oferowanej substancji. b) w zakresie oferowanego zbiornika (Pakiet nr

2): - dokumenty dotyczące parametrów technicznych oferowanego zbiornika. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: załącznik nr 1 

Punkt: Pakiet nr 1 

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane:Sukcesywne dostawy ciekłego azotu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr.

Janusza Daaba z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 62, Ciekły azot (N2) o stężeniu 99,9999%, o tem. -196 oC, do 15 000

litrów. 

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: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, Ciekły azot (N2) o stężeniu 99,9999%, o

tepm. -196 oC, do 15 000 litrów lub 12 127,50 kg. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: załącznik nr 1 

Punkt: Pakiet nr 2 

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane:Dzierżawa zbiornika do magazynowania ciekłego azotu oraz sukcesywne dostawy ciekłego azotu dla oddziału

zamiejscowego Zamawiającego znajdującego się w Kochcicach przy ul. Zamkowej 1, Ciekły azot (N2) o stężeniu 99,9999%, o tem. -196 oC

do 13 000 litrów oraz dzierżawa zbiornika do magazynowania ciekłego azotu o pojemności 280 litrów w okresie 12 miesięcy. 

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane:Dzierżawa zbiornika do magazynowania ciekłego azotu oraz sukcesywne dostawy ciekłego azotu medycznego

do oddziału zamiejscowego Zamawiającego znajdującego się w Kochcicach przy ul. Zamkowej 1, Ciekły azot (N2) o stężeniu 99,9999%, o

temp. -196 oC do 13 000 litrów lub 10 510,50 kg oraz dzierżawa zbiornika do magazynowania ciekłego azotu o pojemności 280 litrów lub 230

litrów w okresie 12 miesięcy. 

 

 
Drukuj


