Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 41699-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostrów Wielkopolski
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. ambulansów typu C dla Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa
załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków...
Termin składania ofert: 2016-04-28
Numer ogłoszenia: 47199 - 2016; data zamieszczenia: 27.04.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 41699 - 2016 data 15.04.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj.
wielkopolskie, tel. 062 5951118, fax. 062 7362909.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
• W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał
parametry, właściwości oraz spełniał funkcje, jak również inne warunki opisane w
załączniku nr 2 do siwz. Formularz załącznika nr 2 należy wypełnić zgodnie z opisem,
podpisać i złożyć wraz z ofertą. W opisie poszczególnych pozycji nie można wprowadzać
żadnych zmian z wyjątkiem dopuszczalnych na podstawie zapisów siwz i udzielonych
wyjaśnień, jeżeli zamawiający udzieli wyjaśnień co do treści siwz. 2. Zmawiający oceni
spełnianie przez przedmiot zamówienia wymagań określonych w siwz na podstawie
złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń. Do oferty należy dołączyć: 1))
załącznik do siwz nr 2 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2) schemat oferowanej
zabudowy medycznej przedstawiający widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną
kierowcy a przedziałem medycznym. 3) Folder oferowanego ssaka oraz uchwytu 4) Folder
oferowanych noszy głównych oraz pasów lub uprzęży 5) Folder oferowanego transportera
6) Folder oferowanego krzesła kardiologicznego 7) Świadectwo homologacji pojazdów
bazowych 8) Świadectwo homologacji kompletnych ambulansów 9) Certyfikaty
potwierdzające badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe oferowanych
ambulansów) 10) Zaświadczenie o zwolnieniu z opłaty akcyzowej oferowanych
ambulansów.
• W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał
parametry, właściwości oraz spełniał funkcje, jak również inne warunki opisane w
załączniku nr 2 do siwz. Formularz załącznika nr 2 należy wypełnić zgodnie z opisem,
podpisać i złożyć wraz z ofertą. W opisie poszczególnych pozycji nie można wprowadzać
żadnych zmian z wyjątkiem dopuszczalnych na podstawie zapisów siwz i udzielonych
wyjaśnień, jeżeli zamawiający udzieli wyjaśnień co do treści siwz. 2. Zmawiający oceni
spełnianie przez przedmiot zamówienia wymagań określonych w siwz na podstawie
złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń. Do oferty należy dołączyć: 1))
załącznik do siwz nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2) schemat oferowanej
zabudowy medycznej przedstawiający widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną
kierowcy a przedziałem medycznym. 3) Folder oferowanego ssaka oraz uchwytu 4) Folder
oferowanych noszy głównych oraz pasów lub uprzęży 5) Folder oferowanego transportera
6) Folder oferowanego krzesła kardiologicznego 7) Świadectwo homologacji pojazdów

bazowych 8) Świadectwo homologacji kompletnych ambulansów 9) Certyfikaty
potwierdzające badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe oferowanych
ambulansów).
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 28.04.2016 godzina 12:00, miejsce: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul.
Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski sekretariat - pokój nr 7 w budynku
Administracji ZZOZ...
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 09.05.2016 godzina 12:00, miejsce: Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski sekretariat - pokój nr 7
w budynku Administracji ZZOZ...

