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Ogłoszenia powiązane:  
Ogłoszenie nr 353281-2016 z dnia 28-11-2016 - Rybnik  
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości oraz wózków serwisowych do 
utrzymania czystości. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 12 części tzw. pakietów, z kt...  
Termin składania ofert/wniosków: 06-12-2016  

 
Ogłoszenie nr 358033 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.  

 
Rybnik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 353281 
Data: 28/11/2016 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, Krajowy numer 
identyfikacyjny 27278032300014, ul. ul. Energetyków  46, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0324291000, 
4291288, e-mail zampub@szpital.rybnik.pl, faks 324 291 225.  
Adres strony internetowej (url): www.szpital.rybnik.pl 
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne:  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 
Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II. 
Punkt: 1) 
W ogłoszeniu jest: Numer referencyjny: TAG-1245-PN/65-2016 
W ogłoszeniu powinno by ć: Numer referencyjny: TAG-515-PN/65-2016 
 
Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Załącznik I 
Punkt: 5.1 
W ogłoszeniu jest: Wózek serwisowy chromowany: system dwóch wiader i prasy - 45 szt Wózek serwisowy z systemem 
parowania mopów - 9 szt uchwyt 40cm -83szt kij aluminiowy dł ok. 140cm -83szt 
W ogłoszeniu powinno by ć: Wózek serwisowy chromowany dopuszczony ze stali nierdzewnej: system dwóch wiader i 
prasy - 45 szt Wózek serwisowy z systemem parowania mopów - 9 szt uchwyt 40cm -83szt kij aluminiowy dł ok. 140cm -
83szt 
 
Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Załącznik I 
Punkt: 9.1 
W ogłoszeniu jest: Worki 50-55x60cm (pojemność 35 litrów), folia LDPE o grubości 0,03-0,035mm, nieprzeźroczyste, 
odporne na pękanie. Kolory: czerwone, czarne i inne kolory wg potrzeb. szt. 190 000 Worki 50-55x60cm (pojemność 35 
litrów), folia HDPE. Kolory: niebieskie i inne kolory wg potrzeb. szt. 240 000 Worki 60x80cm (pojemność 60 litrów), folia 
LDPE o grubości 0,035-0,04mm, nieprzeźroczyste, odporne na pękanie Kolory: czerwone, żółte i inne kolory wg potrzeb. 
szt 33 000 Worki 60x80cm (pojemność 60 litrów), folia LDPE o grubości 0,035-0,04mm. Kolory: niebieskie i inne kolory 
wg potrzeb. szt 560 000 Worki 70x110cm (pojemność 120 litrów), folia LDPE o grubości 0,07-0,08mm, nieprzeźroczyste, 
odporne na pękanie. Kolory: czerwone, żółte, i inne kolory wg potrzeb. szt 200 000 Worki 70x110cm (pojemność 120 
litrów), folia LDPE o grubości 0,07-0,08mm. Kolory: niebieskie, bezbarwne i inne kolory wg potrzeb. szt 200 000 
W ogłoszeniu powinno by ć: Worki 50-55x60cm (pojemność 35 litrów), folia LDPE o grubości 0,03-0,035mm, 
nieprzeźroczyste, odporne na pękanie. Kolory: czerwone, czarne i inne kolory wg potrzeb. szt. 190 000 Worki 50-
55x60cm (pojemność 35 litrów), folia HDPE - dopuszczona LDPE. Kolory: niebieskie i inne kolory wg potrzeb. szt. 240 
000 Worki 60x80cm (pojemność 60 litrów), folia LDPE o grubości 0,035-0,04mm, nieprzeźroczyste, odporne na pękanie 
Kolory: czerwone, żółte i inne kolory wg potrzeb. szt 33 000 Worki 60x80cm (pojemność 60 litrów), folia LDPE o grubości 
0,035-0,04mm. Kolory: niebieskie i inne kolory wg potrzeb. szt 560 000 Worki 70x110cm (pojemność 120 litrów), folia 
LDPE o grubości 0,07-0,08mm, nieprzeźroczyste, odporne na pękanie. Kolory: czerwone, żółte, i inne kolory wg potrzeb. 
szt 200 000 Worki 70x110cm (pojemność 120 litrów), folia LDPE o grubości 0,07-0,08mm. Kolory: niebieskie, bezbarwne 
i inne kolory wg potrzeb. szt 200 000 
 
Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Załącznik I 
Punkt: 9.5 
W ogłoszeniu jest: 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 termin płatności 20 szybkość reakcji na 
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reklamacje 20 
W ogłoszeniu powinno by ć: 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 termin dostawy 20 szybkość reakcji na 
reklamacje 20 

II.2) Tekst, który nale ży doda ć 
Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  
Numer sekcji: II. 
Punkt: 4) 
Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu: Zamawiający informuje, że dopuszcza inną ilość szt/kartonów/litrów w 
opakowaniach z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku. W tym wypadku należy 
ilość zaokrąglić, zgodnie z zasadami matematyki poniżej 0,5 w dół, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się w górę. 
 


