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Rybnik: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510274-N-2017 

Data: 17/05/2017

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.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI

Punkt: 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 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: Usługi odbioru i dalszego 
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postępowania z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, z odpadami stałymi ze wstępnej filtracji i ze 

skratkami oraz ze zużytym węglem aktywnym, nasyconymi lub zużytymi żywicami 

jonowymiennymi o kodach 15 01 10*, 19 09 01, 19 09 04, 19 09 052) Wspólny Słownik Zamówień

(CPV): 90520000-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 

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

w miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie cena 60 Czas realizacji odbioru odpadów 30 termin płatności 10 6) 

INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść 

wadium na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości: dla 

pakietu nr 2 - 87,29 zł przed upływem terminu składania ofert 
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