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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Marcinkowskiego w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 28884000000, ul. Polna  33, 60-535

  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 419 294, e-mail

jjaworska@gpsk.ump.edu.pl, faks 618 419 620.

Adres strony internetowej (url): www.http://dzp.gpsk.ump.edu.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 1. Przedmiotem zamówienia jest

dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi wraz z dzierżawą

czytnika do automatycznego odczytu opadu krwinek czerwonych oraz sprzętu laboratoryjnego.

2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 do specyfikacji stanowiącym

integralną jej część. 3. Warunki realizacji zamówienia: 1)Wykonawca zobowiązany jest do

realizowania dostaw na podstawie zgłoszenia Zamawiającego dokonanego pisemnie, faksem lub

drogą elektroniczną. 2) Realizacja dostaw w terminie nie dłuższym niż 5 dni (roboczych) od

momentu złożenia zamówienia na zasadach określonych w pkt 4 3)W szczególnych przypadkach
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostaw w trybie awaryjnym, tzn. w terminie

skróconym do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia na zasadach określonych w

pkt. 4. 4) Termin ważności oferowanych wyrobów: nie krótszy niż 12 miesięcy od daty

dostawy.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia

jest dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi wraz z dzierżawą

czytnika do automatycznego odczytu opadu krwinek czerwonych oraz sprzętu

laboratoryjnego. 2.Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 do

specyfikacji stanowiącym integralną jej część. 3.Warunki realizacji zamówienia: 1)

Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie zgłoszenia

Zamawiającego dokonanego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2) Realizacja dostaw

w terminie nie dłuższym niż 5 dni (roboczych) od momentu złożenia zamówienia na zasadach

określonych w pkt 4 3) W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do

żądania dostaw w trybie awaryjnym, tzn. w terminie skróconym do 2 dni roboczych od

momentu złożenia zamówienia na zasadach określonych w pkt. 4. 4) Termin ważności

oferowanych wyrobów nie krótszy niż 12 miesięcy, za wyjątkiem pozycji nr 8, 15, 24, 26 - dla

których termin ważności wynosi minimum 5 miesięcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu Data: 2017-12-19, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu Data: 2017-12-21, godzina: 09:00
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