
PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

1 / 10

Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Szpital Średzki Serca Jezusowego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Ul. Żwirki i Wigury 10

Miejscowość:  Środa Wlkp. Kod pocztowy:  63-000 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Szpital Średzki Serca Jezusowego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Środzie Wielkopolskiej ul. Żwirki i Wigury 10 63-000
Środa Wielkopolska

Tel.: +48 612854031

Osoba do kontaktów:  Filip Waligóra/Krystyna Sawińska

E-mail:  biurozarzadu@szpitalsredzki.pl Faks:  +48 612853645

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.szpitalsredzki.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
CYKLICZNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SZPITALA ŚREDZKIEGO SERCA JEZUSOWEGO
SP. Z O.O.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6: produkty farmaceutyczne
2. Przedmiotem zamówienia jest cykliczna dostawa produktów leczniczych do Szpitala Średzkiego Serca
Jezusowego Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia podzielony został na 15 pakietów. Szczegółowy wykaz
elementów tworzących poszczególne pakiety stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Termin ważności każdego produktu leczniczego musi wynosić minimalnie 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.
4. Czas dostawy produktów leczniczych - 24 godziny od momentu złożenia zamówienia. W przypadku dostaw
na cito, czas dostawy nie może przekroczyć 10 godzin od momentu złożenia zamówienia.
5. W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość tabletek, ampułek itp. niż podane
w SIWZ, należy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglić w górę do pełnego
opakowania.
6. Zamawiający dopuszcza wycenę leków różniących się postacią (tabletki na tabletki powlekane, kapsułki na
drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki) przy zachowaniu tej samej drogi podania.
7. Zamawiający dopuszcza wycenę leków w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego w
SIWZ, a ilość opakowań należy przeliczyć tak aby liczba sztuk tabletek, drażetek, ampułek, kapsułek, fiolek
była zgodna z SIWZ, niepełne opakowania należy zaokrąglić w górę. Nie dopuszcza się przeliczenia pozycji
występujących w gramach i kilogramach.
8. Na każdym dostarczonym opakowaniu leku musi być podany numer serii i data ważności.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych, bądź jednorazowych promocji i obniżek
cen na dany asortyment.
10. Zamówienia na dostawy składane będą w formie pisemnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
11. Wykonawca będzie do każdej dostawy przesyłał faktury VAT w formie elektronicznej oraz dwie faktury VAT
w wersji papierowej.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.
Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia lub na wybraną jego część.
13. Zamawiający do niniejszej SIWZ załączył wzór umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą
lub wybranymi Wykonawcami w przypadku wyboru różnych Wykonawców na poszczególne części zamówienia.
14. Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o ofercie należy przez to rozumieć ofertę oddzielnie dla danej części
zamówienia.
15. Oferta równoważna! Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnej tj. na równoważniki
farmaceutyczne produktów leczniczych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważnik
farmaceutyczny Zamawiający uważa produkt leczniczy zawierający tę samą substancję leczniczą, dawkę,
postać leku, tą samą drogę podania oraz posiadający te same wskazania do zastosowania wymienione w
Charakterystyce Produktu Leczniczego.
16. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Charakterystykę Produktu Leczniczego dla konkretnego produktu
na każde jego wezwanie.
17. SIWZ oraz wszystkie załączniki do SIWZ należy czytać łącznie, a w przypadku pytań lub wątpliwości
zwrócić się o wyjaśnienia do Zamawiającego.
18. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, odniesienia
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych.
Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

3 / 10

lub szczególnego procesu, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33600000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/8/17

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_spzozsroda
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-125377   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 176-361246  z dnia:  14/09/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
12/09/2017  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.1.1)

Zamiast:

Pakiet nr 1 4600,00 zł
Pakiet nr 2 3662,75 zł
Pakiet nr 3 2247,00 zł
Pakiet nr 4 1063,75 zł
Pakiet nr 5 3797,50 zł
Pakiet nr 6 620,00 zł
Pakiet nr 7 1926,25 zł
Pakiet nr 8 3637,50 zł
Pakiet nr 9 1777,50 zł
Pakiet nr 10 217,50 zł
Pakiet nr 11 2162,50 zł
Pakiet nr 12 1620,00 zł
Pakiet nr 13 482,50 zł
Pakiet nr 14 242,50 zł
Pakiet nr 15 862,50 zł

Powinno być:

Pakiet nr 1 - 3733,00 zł
Pakiet nr 2 - 3662,75 zł
Pakiet nr 3 - 2247,00 zł
Pakiet nr 4 - 1063,75 zł
Pakiet nr 5 - 3797,50 zł
Pakiet nr 6 - 620,00 zł
Pakiet nr 7 - 1926,25 zł
Pakiet nr 8 - 3637,50 zł
Pakiet nr 9 - 1777,50 zł
Pakiet nr 10 - 217,50 zł
Pakiet nr 11 - 2162,50 zł
Pakiet nr 12 - 1620,00 zł
Pakiet nr 13 - 482,50 zł
Pakiet nr 14 - 242,50 zł
Pakiet nr 15 - 862,50 zł
Pakiet nr 16 - 867,00 zł

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja IV.3.4)

Zamiast:
Data: 18/10/2017 Godzina: 10:00

Powinno być:
Data: 25/10/2017 Godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:
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Sekcja IV.3.8) Data : 18/10/2017 (dd/mm/rrrr)
Godzina10:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Środa
Wielkopolska
Osoby upoważnione do obecności
podczas otwarcia ofert (jeżeli
dotyczy) :
tak nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje
o osobach upoważnionych i
procedurze otwarcia:

Data : 25/10/2017 (dd/mm/rrrr)
Godzina10:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Środa
Wielkopolska
Osoby upoważnione do obecności
podczas otwarcia ofert (jeżeli
dotyczy) :
tak nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje
o osobach upoważnionych i
procedurze otwarcia:

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacja o częściach
zamówienia Część nr: 1 pkt 3)

Zamiast:

Szczegółowy zakres elementów
tworzących pakiet nr 1 zawarty
został w załączniku nr 1 do SIWZ.
(jeżeli jest znany, proszę podać
wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowy koszt
bez VAT: 184000.00
Waluta: PLN
albo
Zakres: między : _____ i: _____ ??
range_EX_HU?? Waluta:

Powinno być:

Szczegółowy zakres elementów
tworzących pakiet nr 1 zawarty
został w załączniku nr 1 do SIWZ.
(jeżeli jest znany, proszę podać
wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowy koszt
bez VAT: 149320.00
Waluta: PLN
albo
Zakres: między : _____ i: _____ ??
range_EX_HU?? Waluta:

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja II.1.5)

Zamiast:

1. Wspólny Słownik Zamówień
(CPV): 33600000-6: produkty
farmaceutyczne
2. Przedmiotem zamówienia jest
cykliczna dostawa produktów
leczniczych do Szpitala Średzkiego
Serca
Jezusowego Sp. z o.o. Przedmiot
zamówienia podzielony został na 15
pakietów. Szczegółowy wykaz
elementów tworzących poszczególne
pakiety stanowi załącznik nr 1 do
SIWZ.
3. Termin ważności każdego
produktu leczniczego musi wynosić
minimalnie 12 miesięcy licząc od
dnia dostawy.
4. Czas dostawy produktów
leczniczych - 24 godziny od
momentu złożenia zamówienia. W
przypadku dostaw
na cito, czas dostawy nie może
przekroczyć 10 godzin od momentu
złożenia zamówienia.
5. W przypadku występowania na
rynku opakowań posiadających
inną ilość tabletek, ampułek itp. niż
podane

Powinno być:

1. Wspólny Słownik Zamówień
(CPV): 33600000-6: produkty
farmaceutyczne
2. Przedmiotem zamówienia jest
cykliczna dostawa produktów
leczniczych do Szpitala Średzkiego
Serca
Jezusowego Sp. z o.o. Przedmiot
zamówienia podzielony został na 16
pakietów. Szczegółowy wykaz
elementów tworzących poszczególne
pakiety stanowi załącznik nr 1 do
SIWZ.
3. Termin ważności każdego
produktu leczniczego musi wynosić
minimalnie 12 miesięcy licząc od
dnia dostawy.
4. Czas dostawy produktów
leczniczych - 24 godziny od
momentu złożenia zamówienia. W
przypadku dostaw
na cito, czas dostawy nie może
przekroczyć 10 godzin od momentu
złożenia zamówienia.
5. W przypadku występowania na
rynku opakowań posiadających
inną ilość tabletek, ampułek itp. niż
podane
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w SIWZ, należy ilość opakowań
przeliczyć do dwóch miejsc po
przecinku i zaokrąglić w górę do
pełnego
opakowania.
6. Zamawiający dopuszcza wycenę
leków różniących się postacią
(tabletki na tabletki powlekane,
kapsułki na
drażetki i odwrotnie, fiolki na
ampułki) przy zachowaniu tej samej
drogi podania.
7. Zamawiający dopuszcza wycenę
leków w opakowaniu innej wielkości
niż żądana przez Zamawiającego w
SIWZ, a ilość opakowań należy
przeliczyć tak aby liczba sztuk
tabletek, drażetek, ampułek,
kapsułek, fiolek
była zgodna z SIWZ, niepełne
opakowania należy zaokrąglić w
górę. Nie dopuszcza się przeliczenia
pozycji
występujących w gramach i
kilogramach.
8. Na każdym dostarczonym
opakowaniu leku musi być podany
numer serii i data ważności.
9. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do korzystania z czasowych,
bądź jednorazowych promocji i
obniżek
cen na dany asortyment.
10. Zamówienia na dostawy
składane będą w formie pisemnej,
telefonicznie lub drogą elektroniczną.
11. Wykonawca będzie do każdej
dostawy przesyłał faktury VAT w
formie elektronicznej oraz dwie
faktury VAT
w wersji papierowej.
12. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert
częściowych na poszczególne części
zamówienia.
Wykonawca może złożyć oferty na
wszystkie części zamówienia lub na
wybraną jego część.
13. Zamawiający do niniejszej SIWZ
załączył wzór umowy, która zostanie
podpisana z wybranym Wykonawcą
lub wybranymi Wykonawcami
w przypadku wyboru różnych

w SIWZ, należy ilość opakowań
przeliczyć do dwóch miejsc po
przecinku i zaokrąglić w górę do
pełnego
opakowania.
6. Zamawiający dopuszcza wycenę
leków różniących się postacią
(tabletki na tabletki powlekane,
kapsułki na
drażetki i odwrotnie, fiolki na
ampułki) przy zachowaniu tej samej
drogi podania.
7. Zamawiający dopuszcza wycenę
leków w opakowaniu innej wielkości
niż żądana przez Zamawiającego w
SIWZ, a ilość opakowań należy
przeliczyć tak aby liczba sztuk
tabletek, drażetek, ampułek,
kapsułek, fiolek
była zgodna z SIWZ, niepełne
opakowania należy zaokrąglić w
górę. Nie dopuszcza się przeliczenia
pozycji
występujących w gramach i
kilogramach.
8. Na każdym dostarczonym
opakowaniu leku musi być podany
numer serii i data ważności.
9. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do korzystania z czasowych,
bądź jednorazowych promocji i
obniżek
cen na dany asortyment.
10. Zamówienia na dostawy
składane będą w formie pisemnej,
telefonicznie lub drogą elektroniczną.
11. Wykonawca będzie do każdej
dostawy przesyłał faktury VAT w
formie elektronicznej oraz dwie
faktury VAT
w wersji papierowej.
12. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert
częściowych na poszczególne części
zamówienia.
Wykonawca może złożyć oferty na
wszystkie części zamówienia lub na
wybraną jego część.
13. Zamawiający do niniejszej SIWZ
załączył wzór umowy, która zostanie
podpisana z wybranym Wykonawcą
lub wybranymi Wykonawcami
w przypadku wyboru różnych
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Wykonawców na poszczególne
części zamówienia.
14. Ilekroć w niniejszej SIWZ jest
mowa o ofercie należy przez to
rozumieć ofertę oddzielnie dla danej
części
zamówienia.
15. Oferta równoważna!
Zamawiający dopuszcza składanie
oferty równoważnej tj. na
równoważniki
farmaceutyczne produktów
leczniczych wymienionych w
opisie przedmiotu zamówienia. Za
równoważnik
farmaceutyczny Zamawiający uważa
produkt leczniczy zawierający tę
samą substancję leczniczą, dawkę,
postać leku, tą samą drogę podania
oraz posiadający te same wskazania
do zastosowania wymienione w
Charakterystyce Produktu
Leczniczego.
16. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu Charakterystykę
Produktu Leczniczego dla
konkretnego produktu
na każde jego wezwanie.
17. SIWZ oraz wszystkie załączniki
do SIWZ należy czytać łącznie, a w
przypadku pytań lub wątpliwości
zwrócić się o wyjaśnienia do
Zamawiającego.
18. Wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, odniesienia
do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji
technicznych.
Ilekroć w niniejszej SIWZ lub
w jakichkolwiek dokumentach
stanowiących załączniki do niniejszej
SIWZ
przedmiot zamówienia został
opisany przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła
lub szczególnego procesu, w takim
przypadku w/w wskazania traktować
należy jako podane przykładowo, a

Wykonawców na poszczególne
części zamówienia.
14. Ilekroć w niniejszej SIWZ jest
mowa o ofercie należy przez to
rozumieć ofertę oddzielnie dla danej
części
zamówienia.
15. Oferta równoważna!
Zamawiający dopuszcza składanie
oferty równoważnej tj. na
równoważniki
farmaceutyczne produktów
leczniczych wymienionych w
opisie przedmiotu zamówienia. Za
równoważnik
farmaceutyczny Zamawiający uważa
produkt leczniczy zawierający tę
samą substancję leczniczą, dawkę,
postać leku, tą samą drogę podania
oraz posiadający te same wskazania
do zastosowania wymienione w
Charakterystyce Produktu
Leczniczego.
16. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu Charakterystykę
Produktu Leczniczego dla
konkretnego produktu
na każde jego wezwanie.
17. SIWZ oraz wszystkie załączniki
do SIWZ należy czytać łącznie, a w
przypadku pytań lub wątpliwości
zwrócić się o wyjaśnienia do
Zamawiającego.
18. Wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, odniesienia
do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji
technicznych.
Ilekroć w niniejszej SIWZ lub
w jakichkolwiek dokumentach
stanowiących załączniki do niniejszej
SIWZ
przedmiot zamówienia został
opisany przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła
lub szczególnego procesu, w takim
przypadku w/w wskazania traktować
należy jako podane przykładowo, a
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Zamawiający dopuszcza
zastosowanie rozwiązań
równoważnych.
Ilekroć w niniejszej SIWZ lub
w jakichkolwiek dokumentach
stanowiących załączniki do niniejszej
SIWZ
przedmiot zamówienia został
opisany przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych,
aprobat,
PL Formularz standardowy 02 -
Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 32
specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, zamawiający
dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym.

Zamawiający dopuszcza
zastosowanie rozwiązań
równoważnych.
Ilekroć w niniejszej SIWZ lub
w jakichkolwiek dokumentach
stanowiących załączniki do niniejszej
SIWZ
przedmiot zamówienia został
opisany przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych,
aprobat,
PL Formularz standardowy 02 -
Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 32
specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, zamawiający
dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV.3.4)

Zamiast:
18/10/2017   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/10/2017   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV.3.8)

Zamiast:
18/10/2017   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/10/2017   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Załącznik B Informacja o częściach zamówienia Część
nr: 16

Tekst do dodania:

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję
zamawiającą CYKLICZNE DOSTAWY PRODUKTÓW
LECZNICZYCH DO SZPITALA ŚREDZKIEGO SERCA
JEZUSOWEGO SP. Z O.O.
Część nr : 16 Nazwa : CYKLICZNE DOSTAWY
PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SZPITALA
ŚREDZKIEGO SERCA JEZUSOWEGO SP. Z O.O.
1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest cykliczna dostawa
produktów leczniczych do Szpitala Średzkiego Serca
Jezusowego Sp. z o.o. Szczegółowy wykaz elementów
tworzących pakiet nr 16 zawarty został w załączniku nr
1
do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33600000
3) Wielkość lub zakres:
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Szczegółowy zakres elementów tworzących pakiet nr
16 zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane
liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: 34680.00
Waluta: PLN
albo
Zakres: między : _____ i: _____ ??range_EX_HU??
Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu
trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 12 albo w dniach : _____ (od
udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:


	PL: Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
	Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
	I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
	I.2) Rodzaj zamawiającego

	Sekcja II: Przedmiot zamówienia
	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
	II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu
	II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Sekcja IV: Procedura
	IV.1) Rodzaj procedury
	IV.2) Informacje administracyjne
	IV.2.1) Numer referencyjny
	IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną
	IV.2.2) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja
	IV.2.2) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia


	Sekcja VI: Informacje uzupełniające
	VI.1) Ogłoszenie dotyczy
	VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia
	VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania 
	VI.3.1)
	VI.3.2)
	VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
	VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

	VI.4) Inne dodatkowe informacje
	VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia



