
Ogłoszenie nr 500113596-N-2018 z dnia 22-05-2018 r.

Rybnik:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 558017-N-2018

Data: 15/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

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

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.1

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: w tym zakresie zamawiający wymaga, by

wykonawca posiadałzezwolenie wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo

farmaceutyczne Informacje dodatkowe W tym zakresie wykonawca składa tylko oświadczenie.

Oświadczenie znajduje się w załączniku nr 1 - Formularz oferty oraz w załączniku 2.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: w tym zakresie zamawiający wymaga, by

wykonawca posiadałzezwolenie wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo

farmaceutyczne (dotyczy asortymentu będącego produktem leczniczym.Informacje dodatkowe

W tym zakresie (w przypadku produktu leczniczego) wykonawca składa tylko oświadczenie.
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Oświadczenie znajduje się w załączniku nr 1 - Formularz oferty a jeżeli dotyczy również w

załączniku 2.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 2.2

W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie cena 0,00

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie cena 100,00

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: 2018-05-25, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Tak

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

w postępowaniu: Data: 2018-05-28, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków,

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
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