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Świętochłowice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 614512-N-2020

Data: 24/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny

31145085927000, ul. Chorzowska  38, 41-605  Świętochłowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel.

322 453 338, e-mail zamowieniapubliczne@zoz.net.pl, faks 327 707 435.

Adres strony internetowej (url):

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: 2020-12-10, godzina: 10:00

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

postępowaniu: Data: 2020-12-03, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II
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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 są dostawy produktów farmaceutycznych dla

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o. Specyfikację dostaw zawiera

załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz cenowy”).

Zamówienie podzielone jest na 4 pakiety (części) wymienione w załączniku nr 1.1. Każdy z

wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub większej ilości pakietów, natomiast w

ramach danego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w

przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia

szczegółowo określił asortyment zgodnie z potrzebami szpitala, dopuszcza także produkt

równoważny, przez który rozumie preparat o tym samym zastosowaniu oraz składzie

chemicznym, postaci i drodze podania, jak opisany w załączniku nr 1.1 („Formularz cenowy”),

chyba że zaznaczono inaczej.

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 są dostawy produktów farmaceutycznych dla

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o. Specyfikację dostaw zawiera

załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz cenowy”).

Zamówienie podzielone jest na 6 pakietów (części) wymienione w załączniku nr 1.1. Każdy z

wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub większej ilości pakietów, natomiast w

ramach danego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w

przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia

szczegółowo określił asortyment zgodnie z potrzebami szpitala, dopuszcza także produkt

równoważny, przez który rozumie preparat o tym samym zastosowaniu oraz składzie

chemicznym, postaci i drodze podania, jak opisany w załączniku nr 1.1 („Formularz cenowy”),

chyba że zaznaczono inaczej.

II.2) Tekst, który należy dodać
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Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: Część nr 5

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 5 Nazwa: Leki różne 2 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:Leki różne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33600000-6, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli

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

trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3 okres w dniach: data rozpoczęcia: data

zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 100,00 6) INFORMACJE

DODATKOWE:

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: Część nr 6

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 6 Nazwa: Leki różne 3 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:Leki różne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33600000-6, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli

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

trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3 okres w dniach: data rozpoczęcia: data

zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 100,00 6) INFORMACJE

DODATKOWE:
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