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Numer: 519999-N-2019 

Data: 28/02/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 

09235474600000, ul. Szpitalna  19, 85-826  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48523709124, e-mail 

zam.pub@szpital.bydgoszcz.pl, faks +48523709125. 

Adres strony internetowej (url): www.szpital.bydgoszcz.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załacznik nr 1 

Punkt: Część 1 - 1) 

W ogłoszeniu jest: Fartuch higieniczny – dla odwiedzających, wykonany z włókniny z przedłużonymi połami do zakładania na plecach, 

wiązany na troki, rękawy ze ściągaczami ( lub ściągnięte gumką ), wytrzymały na rozerwanie,rozmiar L, XL szt. 6050 2 Fartuch ochronny 

wzmocniony folią – wykonany z włókniny, wiązany na troki, przód i część rękawów ( na całym obwodzie ) wzmocniony nieprzepuszczalną folią 

stanowiącą ochronę przed przemoczeniem, wytrzymały na rozerwanie, paroprzepuszczalny,rozmiar L, XL szt. 1080 

W ogłoszeniu powinno być: Fartuch ochronny wzmocniony folią – wykonany z włókniny, wiązany na troki, przód i część rękawów ( na 

całym obwodzie ) wzmocniony nieprzepuszczalną folią stanowiącą ochronę przed przemoczeniem, wytrzymały na rozerwanie, 

paroprzepuszczalny,rozmiar L, XL szt. 1080 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-03-13, godzina: 11:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-03-22, godzina: 11:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr 3 

Punkt: Część nr 3 - 

W ogłoszeniu jest: Prześcieradło jednorazowe z włókniny o wymiarach 150-160 x 240 cm szt. 13950 2 Powłoka na kołdrę, jednorazowa z 

włókniny o wymiarach 150-160 x 200 cm szt. 2530 3 Powłoczka na poduszkę, jednorazowa z włókniny o wymiarach 80 x 80 cm lub 70 x 80 

cm szt. 2575 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Powłoka na kołdrę, jednorazowa z włókniny o wymiarach 150-160 x 200 cm szt. 2530 2. Powłoczka na 

poduszkę, jednorazowa z włókniny o wymiarach 80 x 80 cm lub 70 x 80 cm szt. 2575 

II.2) Tekst, który należy dodać
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Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: Załącznik nr 1 

Punkt: 18 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 18 Nazwa: Fartuchy higieniczne 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: Fartuch higieniczny – dla 

odwiedzających, wykonany z włókniny z przedłużonymi połami do zakładania na plecach, wiązany na troki, rękawy ze ściągaczami ( lub 

ściągnięte gumką ), wytrzymały na rozerwanie,rozmiar L, XL szt. 6050 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39518000-6, 3) Wartość części 

zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena 100,00 6) 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: Załacznik nr 1 

Punkt: 19 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 19 Nazwa: Pościel jednorazowa1) 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 Prześcieradło jednorazowe z włókniny o 

wymiarach 150-160 x 240 cm szt. 13950 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39518000-6, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający 

podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w 

dniach: data rozpoczęcia: Page 21 of 4128.02.2019https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=18519cbf-fa08-4cbe-a35a-

423537bda73f data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena100,006) INFORMACJE DODATKOWE: 
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Drukuj
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