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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420092-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecinek: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
2018/S 186-420092

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 175-396335)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
Szczecinek
78-400
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Janczi
Tel.:  +48 943726721
E-mail: przetargi2@szpital.szczecinek.pl 
Faks:  +48 943726729
Kod NUTS: PL427
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.szczecinek.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
Numer referencyjny: 11/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33141000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w Załączniku nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo-
cenowy) i podzielony na części - pakiety od nr 1 do nr 56 w celu ułatwienia sporządzenia oferty przez
Wykonawców.
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Wysokość wadium wymaganego w postępowaniu została podana w formularzu cenowym, oddzielnie dla
każdego Pakietu.
Termin obowiązywania umowy został określony w SIWZ Rozdział IV - Dostawy będą realizowane sukcesywnie
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2019.
Podpisanie umowy umowy nastąpi zgodnie za zapisami zawartymi w SIWZ rozdział XIV.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24/09/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 175-396335

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w Załączniku nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo-
cenowy) i podzielony na części - pakiety od nr 1 do nr 56 w celu ułatwienia sporządzenia oferty przez
Wykonawców.
Wysokość wadium wymaganego w postępowaniu została podana w formularzu cenowym, oddzielnie dla
każdego Pakietu.
Termin obowiązywania umowy został określony w SIWZ Rozdział IV - Dostawy będą realizowane sukcesywnie
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2019.
Podpisanie umowy umowy nastąpi zgodnie za zapisami zawartymi w SIWZ rozdział XIV.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w Załączniku nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo-
cenowy) i podzielony na części - pakiety od nr 1 do nr 58 w celu ułatwienia sporządzenia oferty przez
Wykonawców.
Wysokość wadium wymaganego w postępowaniu została podana w formularzu cenowym, oddzielnie dla
każdego Pakietu.
Termin obowiązywania umowy został określony w SIWZ Rozdział IV - Dostawy będą realizowane sukcesywnie
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2019.
Podpisanie umowy umowy nastąpi zgodnie za zapisami zawartymi w SIWZ rozdział XIV.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Informacja o Modyfikacji SIWZ nr 1 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
niniejszym Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:
— z Pakietu nr 19 wydziela się poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tworzy nowy Pakiet nr 57.
Obecny Pakiet nr 19 zawiera 2 pozycje, wadium wynosi: 100,00 PLN
Obecny Pakiet nr 57 zawiera 7 pozycji, wadium wynosi: 500,00 PLN
— tworzy się nowy Pakiet nr 58.
Pakiet nr 58 zawiera jedną pozycję, wadium wynosi: 320,00 PLN.
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Załącznik nr 2 po modyfikacji SIWZ dostępny jest w zakładce „modyfikacje treści SIWZ” na naszej stronie
internetowej.


