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Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 551352-N-2020

Data: 19/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 11026815000000, ul. ul. Stępińska  19/25, 00-739 

Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 318 60 00, e-mail zp@szpitalczerniakowski.waw.pl, faks 22 318 63 41.

Adres strony internetowej (url): www.szpitalczerniakowski.waw.pl/zamowienia-publiczne

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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:2020-06-30 , godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2020-07-03 , godzina:

10:00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 10A Nazwa: Błękit trypanu 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:1) Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyrobów

medycznych sterylnych , akcesoriów okulistycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (Pakiet nr 1-11). 2) Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). 3) Dot. Pakietu Nr 3 a) Poz. 3 i 4

wymagane min 2 etykiety TAG zawierające nazwę producenta, nr serii, datę ważności i nr identyfikacyjny produktu 4) Dot. Pakietu Nr 4

wymagania: a) materiał obłożeń/serwet spełniający wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie poz. 1-4 b) hypoalergiczny klej

zastosowany w serwetach przylepnych umożliwiający repozycje serwety bez uszkodzenia materiału c) opakowanie typu papier-folia z

zaznaczonym kierunkiem otwierania, min. 2 etykiety TAG zawierające nazwę producenta, nr serii, datę ważności i nr identyfikacyjny produktu

5) Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Oferowana cena całkowita brutto przedmiotu

zamówienia (danego pakietu) 60,00 Termin realizacji dostawy częściowej 20,00 Szybkość reakcji na reklamację 20,00

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/b7af7963-4030-4f4f-bdda-1c71...

1 z 1 29.06.2020, 11:57


