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Częstochowa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 621461-N-2019

Data: 15/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Krajowy numer identyfikacyjny

12810530000000, ul. Bialska  104, 42-200  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel.

343 673 753, e-mail szp@data.pl, faks 343 651 756.

Adres strony internetowej (url): www.szpitalparkitka.com.pl

Adres profilu nabywcy: www.szpitalparkitka.com.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 12 Nazwa: Produkty Lecznicze 1) 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:Wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr

2 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze

umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

33600000-6, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
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zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w

miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie https://bzp.uzp.gov.pl

/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b2a828... 23 z 24 15.11.2019, 08:21 Cena 100,00 6

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 13 Nazwa: Produkty Lecznicze 1) 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:Wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw przedmiotu zamówienia określa Załącznik

Nr 2 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we

wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik

Zamówień(CPV): 33600000-6, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje

informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin

wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5)

Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 100,00

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 14 Nazwa: Produkty Lecznicze 1) 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:Wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw przedmiotu zamówienia określa Załącznik

Nr 2 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we

wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik

Zamówień(CPV): 33600000-6, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje

informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin

wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5)
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Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 100,00

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 15 Nazwa: Produkty Lecznicze 1)

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:Wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw przedmiotu zamówienia określa

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały

określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do https://bzp.uzp.gov.pl

/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b2a828... 15 z 24 15.11.2019, 08:21 SIWZ. 2)

Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33600000-6, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli

zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas

trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia:

data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 100,00
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