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Szczecin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500787-N-2018

Data: 03/01/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 29027400000, ul. Arkońska  4, 71-455  

Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 813 90 21, e-mail przetargi@spwsz.szczecin.pl, faks 918 139 079.

Adres strony internetowej (url): www.spwsz.szczecin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 8

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który

został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 360 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w miesiącach

Okres w dniach (360) Data rozpoczęcia Data zakończenia

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub

okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 300 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w

miesiącach Okres w dniach (300) Data rozpoczęcia Data zakończenia

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie maksymalnie 360 dni od dnia podpisania

umowy, przy czym termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert. Wizja lokalna: Zamawiający wyznacza na dzień 09.01.2018 r. na godz.

10:00 możliwość przeprowadzenia wizji terenu objętego przedmiotem zamówienia. Początek spotkania przed budynkiem W – dział techniczny

(wejście od ulicy Broniewskiego).

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Wizja lokalna: Zamawiający wyznacza na dzień 09.01.2018 r. na godz. 10:00

możliwość przeprowadzenia wizji terenu objętego przedmiotem zamówienia. Początek spotkania przed budynkiem W – dział techniczny

(wejście od ulicy Broniewskiego).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 2.2

W ogłoszeniu jest: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60,00 termin realizacji 25,00 gwarancja 15,00

W ogłoszeniu powinno być: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60,00 gwarancja 20,00 termin płatności 20,00
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