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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: Przedmiot zamówienia został

opisany i wyszczególniony w Załączniku nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) i podzielony na części

- pakiety od nr 1 do nr 10 w celu ułatwienia sporządzenia oferty przez Wykonawców.

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: Przedmiot zamówienia został

opisany i wyszczególniony w Załączniku nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) i podzielony na części

- pakiety od nr 1 do nr 12 w celu ułatwienia sporządzenia oferty przez Wykonawców.

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:

2017-06-27, godzina: 13:00,

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

postępowaniu: Data: 2017-06-28, godzina: 13:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: CZĘŚĆ 1

W ogłoszeniu jest: Trokary - 9 pozycji

W ogłoszeniu powinno być: Trokary - 6 pozycji

Formularz



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: CZĘŚĆ 4

W ogłoszeniu jest: Kleszczyki laparoskopowe - 6 pozycji

W ogłoszeniu powinno być: Kleszczyki laparoskopowe - 5 pozycji

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: Część 11

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 11 Nazwa: Pakiet 11 Kleszczyki laparoskopowe 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:Kleszczyki laparoskopowe - 1 pozycji 2) Wspólny Słownik

Zamówień(CPV): 33140000-3, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12

okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena oferty

brutto 60,00 Termin realizacji zamówienia 40,00

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: Część 12

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1 Sprzęt laparoskopowy - trokary

bezostrzowe z balonem 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:Trokary - 3 pozycji 2)

Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje

informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium

Znaczenie Cena oferty brutto 60,00 Termin realizacji zamówienia 40,00


