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OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 552935-N-2018

Data: 30/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi, Krajowy

numer identyfikacyjny 63982000400000, ul. ul. Poznańska  30, 64300   Nowy Tomyśl, woj.

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 4427314, 4427311, e-mail spzoz18@post.pl, faks

614 422 152.

Adres strony internetowej (url): www.szpital-nowytomyśl.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-05-10, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-05-15, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: Częśc nr: 9

W ogłoszeniu jest: Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9 Dostawa odczynników i materiałów

zużywalnych do badań w serologii transfuzjologicznej do systemu DiaHem (będącego
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własnością zamawiającego) wraz z dzierżawą oprogramowania do obsługi pracowni serologii

i banku krwi oraz dzierżawą systemu (wirówka + inkubator) stanowiącego backup dla

istniejącego systemu oraz bezpłatnym serwisem sprzętu i aparatury na 12 miesięcy - (II.) 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:Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań w serologii

transfuzjologicznej do systemu DiaHem (będącego własnością zamawiającego) wraz z

dzierżawą oprogramowania do obsługi pracowni serologii i banku krwi oraz dzierżawą

systemu (wirówka + inkubator) stanowiącego backup dla istniejącego systemu oraz

bezpłatnym serwisem sprzętu i aparatury na 12 miesięcy - (II.). Szczegółowy opis oraz ilości

określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ : Pakiet nr 9

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9 Dostawa odczynników i

materiałów zużywalnych do badań w serologii transfuzjologicznej do systemu DiaMed-ID

Micro Typing System będącego własnością zamawiającego wraz z dzierżawą

oprogramowania do obsługi pracowni serologii i banku krwi oraz dzierżawą systemu

(wirówka + inkubator) stanowiącego backup dla istniejącego systemu oraz bezpłatnym

serwisem sprzętu i aparatury na 12 miesięcy - (II.) 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:Dostawa

odczynników i materiałów zużywalnych do badań w serologii transfuzjologicznej do systemu

DiaMed-ID Micro Typing System będącego własnością zamawiającego wraz z dzierżawą

oprogramowania do obsługi pracowni serologii i banku krwi oraz dzierżawą systemu

(wirówka + inkubator) stanowiącego backup dla istniejącego systemu oraz bezpłatnym

serwisem sprzętu i aparatury na 12 miesięcy - (II.). Szczegółowy opis oraz ilości określone w

Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ : Pakiet nr 9

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: Część nr 7

W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w
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przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa pasków do moczu na 17000 badań wraz z

dzierżawą i serwisem fabrycznie nowego, w pełni zautomatyzowanego systemu analizy

moczu składającego się z modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu oraz

modułu do oceny upostaciowanych elementów w moczu na 12 miesięcy. Szczegółowy opis

oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ : Pakiet nr

7 oraz w zał. nr 1 do ww. Pakietu.

W ogłoszeniu powinno być: 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:Dostawa pasków do moczu na 17000

badań wraz z dzierżawą i serwisem fabrycznie nowego, w pełni zautomatyzowanego

systemu analizy moczu składającego się z modułu do analizy parametrów

fizykochemicznych moczu oraz modułu do oceny upostaciowanych elementów w moczu na

12 miesięcy. Szczegółowy opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-

cenowym Zał. 1A do SIWZ : Pakiet nr 7 oraz w zmienionym zał. nr 1 do ww. Pakietu.
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