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Sanok:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 599348-N-2017

Data: 09/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny

37044434500000, ul. ul. 800-lecia  26, 38500   Sanok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.

134 656 290, e-mail zam.pub@zozsanok.pl, faks 134 656 290.

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

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 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: 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż i dostawa do

zamawiającego przez okres 36 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia umowy, gazów

medycznych i stacji redukcji tlenu oraz dzierżawa zbiorników na tlen ciekły i butli i osprzętu do

nich, łącznie w ilościach i w asortymencie określonych w formularzu asortymentowo - cenowym,

stosownie do sukcesywnie zgłaszanych potrzeb (zamówień) Zamawiającego w następujących

ilościach rocznych : 1 Tlen medyczny ciekły kg 140 000 2 Tlen medyczny butla 6,4m3 (butle
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zamawiającego) szt 80 3 Tlen medyczny butla 1,6m3 (butle wykonawcy) szt 120 4 Tlen

medyczny butla 1,08 m3 i mniejsza (butle wykonawcy) szt 350 5 Podtlenek azotu medyczny

butla 7kg (butle wykonawcy) szt 60 6 Kriomax C butla 7,5 kg (butle wykonawcy) szt 10 7

Laparox C butla 7,5kg (butle wykonawcy) szt 8 8 Entonox butla 2,8m3 (butle wykonawcy) szt

10 9 Argon 5,0 butla 8 l i mniejsze (butle zamawiającego) szt 2 10 Powietrze sprężone butla

6m3 szt. 10 11 Dzierżawa zbiornika med. 3T 12 Dzierżawa zbiornika med. 11T 13 Dzierżawa

butli med. zawór zintegrowany 10szt x365 butlo/doba 3 650 16 Dzierzawa butli med 110szt x

365 butlo/doba 40 150 Zamawiający wymaga złożenia oferty na wszystkie towary objęte

zamówieniem pod rygorem odrzucenia oferty. Wspólny słownik zamówień: CPV- 24.

10.00.00-5 gazy CPV- 24. 11.15.00-0 gazy medyczne CPV- 24. 11.19.00-4 tlen CPV-

24.11.22.00-4 tlenki azotu 2. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia

został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 i

7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wykonawca zaoferuje 60 dniowy

termin płatności od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT oraz zaoferuje okres

niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy. Warunki realizacji zamówienia zostały

zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż i

dostawa do zamawiającego przez okres 36 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia umowy,

gazów medycznych i stacji redukcji tlenu oraz dzierżawa zbiorników na tlen ciekły i butli i

osprzętu do nich, łącznie w ilościach i w asortymencie określonych w formularzu

asortymentowo - cenowym, stosownie do sukcesywnie zgłaszanych potrzeb (zamówień)

Zamawiającego w następujących ilościach rocznych : 1 Tlen medyczny ciekły kg 140 000 2

Tlen medyczny butla 6,4m3 (butle zamawiającego) szt 80 3 Tlen medyczny butla 1,6m3 (butle

wykonawcy) szt 120 4 Tlen medyczny butla 1,08 m3 i mniejsza (butle wykonawcy) szt 350 5

Podtlenek azotu medyczny butla 7kg (butle wykonawcy) szt 60 6 Kriomax C butla 7,5 kg

(butle wykonawcy) szt 10 7 Laparox C butla 7,5kg (butle wykonawcy) szt 8 8 Argon 5,0 butla

8 l i mniejsze (butle zamawiającego) szt 2 9 Powietrze sprężone butla 6m3 szt. 10 10

Dzierżawa zbiornika med. 3T 11 Dzierżawa zbiornika med. 11T 12 Dzierżawa butli med.

zawór zintegrowany 10szt x365 butlo/doba 3 650 13 Dzierzawa butli med 110szt x 365

butlo/doba 40 150 Zamawiający wymaga złożenia oferty na wszystkie towary objęte

zamówieniem pod rygorem odrzucenia oferty. Wspólny słownik zamówień: CPV- 24.

10.00.00-5 gazy CPV- 24. 11.15.00-0 gazy medyczne CPV- 24. 11.19.00-4 tlen CPV-

24.11.22.00-4 tlenki azotu 2. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia
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został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2

i 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wykonawca zaoferuje 60 dniowy

termin płatności od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT oraz zaoferuje okres

niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy. Warunki realizacji zamówienia

zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
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