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Trzebnica:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 355824

Data: 30/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Prusicka 53-55  , 55100   Trzebnica, woj.

dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 120 920, e-mail przetargi@szpital-trzebnica.pl, faks 713 121 498.

Adres strony internetowej (url): http://www.szpital-trzebnica.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.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona

licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym

określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich

trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień,

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 355824-2016 z dnia 30-11-2016 - Trzebnica
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego, obejmującego 3 części zwane za
daniami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość Zadań. Zamaw...
Termin składania ofert/wniosków: 08-12-2016
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zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

licytacji elektronicznej: Data: 08/12/2016 godzina: 10:00 Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i

warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wzór umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia

zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 6.1. – 6.3. do SIWZ. Wymagania dotyczące zabezpieczenia

należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: IV.4) Licytacja elektroniczna - nie dotyczy Adres strony internetowej, na której

będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu

zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji

elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji

elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Wykonawcy, którzy nie

złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo

wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 08/12/2016, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę

udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać

powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu > polski

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 12/12/2016, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną

potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie

Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu > polski
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