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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 607651-N-2019

Data: 11/10/2019

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: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 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: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych – drobnego

sprzętu jednorazowego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. - Pakiet nr 1-11: Pakiet nr

1 – materiały jednorazowe do zabiegów rynologicznych, Pakiet nr 2 – zestaw do laparocentezy i

torakocentezy, Pakiet nr 3 – zestawy do pomiarów hemodynamicznych, Pakiet nr 4 – akcesoria

do drobnych zabiegów, rurka intubacyjna do zabiegów z użyciem lasera, Pakiet nr 5 – dren do

kapnografu, Pakiet nr 6 – paski do glukometru, Pakiet nr 7 – opatrunki specjalistyczne, Pakiet nr
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8 – sprzęt jednorazowy do dializoterapii, Pakiet nr 9 – koncentraty kwaśne do dializy

wodorowęglanowej, Pakiet nr 10 – soczewka przedniokomorowa, Pakiet nr 11 –elektroda

bipolarna 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do

SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). 3) Szczegółowe informacje dotyczące

obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr

4 do SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: 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: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych –

drobnego sprzętu jednorazowego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. - Pakiet nr

1-11(14 Pakietów): Pakiet nr 1 – materiały jednorazowe do zabiegów rynologicznych, Pakiet

nr 2 – zestaw do laparocentezy i torakocentezy, Pakiet nr 3 – zestawy do pomiarów

hemodynamicznych, Pakiet nr 4 – akcesoria do drobnych zabiegów, rurka intubacyjna do

zabiegów z użyciem lasera, Pakiet nr 5 – dren do kapnografu, Pakiet nr 6 – paski do

glukometru, Pakiet nr 7 – opatrunki specjalistyczne, Pakiet nr 8 – sprzęt jednorazowy do

dializoterapii,Pakiet nr 8B - Sprzęt jednorazowy do dializoterapii, Pakiet nr 9 – koncentraty

kwaśne do dializy wodorowęglanowej, Pakiet nr 10 – soczewka przedniokomorowa, Pakiet nr

11 –elektroda bipolarna 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w

załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). 3) Szczegółowe informacje

dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym

załącznik nr 4 do SIWZ

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 8B Nazwa:Sprzęt jednorazowy do

dializoterapii 1.Krótki opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa

wyrobów medycznych – drobnego sprzętu jednorazowego na rzecz Szpitala

Czerniakowskiego Sp. z o.o. - Pakiet nr 8A –Sprzęt jednorazowy do dializoterapii 2)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ

(Formularz asortymentowo-cenowy). 3) Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków
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Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 5) Kryteria oceny ofert: Oferowana

cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia: 100,00
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