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Ogłoszenie nr 540544572-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.

Zakopane:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 637365-N 

Data: 18/12/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, Krajowy

numer identyfikacyjny 29517100000000, ul. ul. Gładkie  1, 34-500  Zakopane, woj. małopolskie,

państwo Polska, tel. 182 015 045, e-mail s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl , faks 182 014 632. 

Adres strony internetowej (url): www.szpitalodrodzenie..pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: ZAŁACZNIK I 

Punkt: Część 24a 

W ogłoszeniu jest: Część nr: 24 a Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu

medycznego 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:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na

wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury

medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary

Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 12 pozycji: łóżka do intensywnej terapii, łóżka

pooperacyjne 

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 24 a Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
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medycznego 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: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na

wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury

medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary

Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 13 pozycji: łóżka do intensywnej terapii, łóżka

pooperacyjne 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV.6 

Punkt: 2 

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

postępowaniu: Data:2020-01-07, godzina: 09:30 (zgodnie z Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia

nr 540280493-N-2019 z dnia 23-12-2019 r) 

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

postępowaniu: Data:2020-01-09, godzina: 09:30 


