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Ogłoszenie nr 500091324-N-2018 z dnia 25-04-2018 r.

Oleśnica:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 548095-N-2018 

Data: 19/04/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 93296654000000, ul. ul.

Armii Krajowej  1, 56400   Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 77 67 427, e-mail

przetargi@pzsolesnica.pl, faks 71 77 67 307. 

Adres strony internetowej (url): www.pzsolesnica.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II. 

Punkt: II.4) 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są dostawy obłożeń, bielizny operacyjnej oraz

pieluchomajtek – szczegółowy wykaz artykułów określają załączniki do formularza oferty

.Zamówienie składa się z 5 części (zadań): Zadanie nr 1 – cennik 1 Zadanie nr 2 – cennik 2

Zadanie nr 3 – cennik 3 Zadanie nr 4 – cennik 4 Zadanie nr 5 – cennik 5 Ilości artykułów podane

w załącznikach służą do celów przeliczeniowych, wykonawca może zaproponować inne

wielkości opakowań odpowiednio je przeliczając, jednak za wcześniejszą zgodą Zamawiającego

( zaokrąglając do pełnych opakowań w górę) Ilości podane w cennikach są orientacyjne i

Wykonawca nie może się na nie powoływać w przypadku ich wykorzystania w zakresie danej

pozycji cennika, a co się z tym wiąże do sprzedawania artykułów po innych cenach

jednostkowych niż podane w ofercie. Zamawiający oszacował ilości na podstawie aktualnego
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zużycia i nie jest w stanie określić ani ilości pacjentów, ani schorzeń, a tym samym materiałów

które będą niezbędne w szpitalu w okresie realizacji umowy. W przypadku niniejszego

zamówienia kluczową rolę odgrywa łączna wartość zamówienia( suma zamówień w obrębie

danej części), która będzie podana w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania

zamówienia tych artykułów w cenie przetargowej do końca terminu realizacji umowy.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba części (zadań): 5 Oferty, które nie będą

obejmowały wszystkich elementów składowych w obrębie danej części zostaną odrzucone.

Miejsce realizacji zamówienia: apteka szpitalna (IV piętro)/ 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są dostawy obłożeń, bielizny

operacyjnej oraz pieluchomajtek – szczegółowy wykaz artykułów określają załączniki do

formularza oferty .Zamówienie składa się z 5 części (zadań): Zadanie nr 1 – cennik 1 Zadanie nr

2 – cennik 2 Zadanie nr 3 – cennik 3 Zadanie nr 4 – cennik 4 Zadanie nr 5 – cennik 5 Ilości

artykułów podane w załącznikach służą do celów przeliczeniowych, wykonawca może

zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je przeliczając, jednak za wcześniejszą

zgodą Zamawiającego ( zaokrąglając do pełnych opakowań w górę) Ilości podane w cennikach

są orientacyjne i Wykonawca nie może się na nie powoływać w przypadku ich wykorzystania w

zakresie danej pozycji cennika, a co się z tym wiąże do sprzedawania artykułów po innych

cenach jednostkowych niż podane w ofercie. Zamawiający oszacował ilości na podstawie

aktualnego zużycia i nie jest w stanie określić ani ilości pacjentów, ani schorzeń, a tym samym

materiałów które będą niezbędne w szpitalu w okresie realizacji umowy. W przypadku

niniejszego zamówienia kluczową rolę odgrywa łączna wartość zamówienia( suma zamówień w

obrębie danej części), która będzie podana w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do

realizowania zamówienia tych artykułów w cenie przetargowej do końca terminu realizacji

umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców do przedstawienia

próbek oferowanego asortymentu oraz kart technicznych/ produktowych w celu potwierdzenia

parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się składanie ofert

częściowych. Liczba części (zadań): 5 Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów

składowych w obrębie danej części zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia: apteka

szpitalna (IV piętro)/ 

 


