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Ogłoszenie nr 500031756-N-2018 z dnia 12-02-2018 r.

Głubczyce:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 514704-N-2018 

Data: 06/02/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, Krajowy numer identyfikacyjny

31157900000, ul. ul. M. Skłodowskiej-Curie  26, 48100   Głubczyce, woj. opolskie, państwo

Polska, tel. 774 801 170, e-mail spzoz.gl.st@op.pl, faks 774 801 171. 

Adres strony internetowej (url): www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl 

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: 2018-02-14, godzina: 08:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-02-16, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Część nr 

Punkt: 7 

W ogłoszeniu jest: Nazwa: Dostawa odczynników laboratoryjnych do immunologii wraz z

dzierżawą analizatora 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:część nr 7 – Dostawa odczynników laboratoryjnych do immunologii wraz z

dzierżawą analizatora – wg załącznika nr 2.7 do SIWZ 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

33696500-0, 33696200-7, 38434520-7, 38434580-5 3) Wartość części zamówienia(jeżeli

zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas

trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data

zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin rozpatrzenia

reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20,00 Czas dostawy od złożenia zamówienia

20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: 

W ogłoszeniu powinno być: Nazwa: Dostawa odczynników laboratoryjnych do immunologii

wraz z dzierżawą analizatora 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:część nr 7 – Dostawa odczynników laboratoryjnych do

immunologii wraz z dzierżawą analizatora – wg załącznika nr 2.7 do SIWZ 2) Wspólny Słownik

Zamówień(CPV): 33696500-0, 33696200-7, 38434520-7, 38434580-5 3) Wartość części

zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data

rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin

rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 40,00 6) INFORMACJE

DODATKOWE: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 2.2) 

W ogłoszeniu jest: Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Termin rozpatrzenia reklamacji i



12.02.2018

3/3

usunięcia wady lub nieprawidłowości 20,00 Czas dostawy od złożenia zamówienia 20,00 

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 60,00 część nr 1-6, 8: Termin

rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20,00 część nr 7: Termin

rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 40,00 część nr 1-6, 8: Czas

dostawy od złożenia zamówienia 20,00 


