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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Domańskiego 2
Żary
68-200
Polska
Osoba do kontaktów: Mieczysław Tomków
Tel.: +48 684707874
E-mail: przetargi@105szpital.pl
Faks: +48 684707874
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.105szpital.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 105.
KresowegoSzpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
Numer referencyjny: DZP - 3830-14/17

II.1.2)

Główny kod CPV
09123000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca – sprzedaż i dystrybucję
gazu dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
2. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął szacunkowe łączne zużycie gazu ziemnego na
poziomie 1.147.790 m3 w okresie 18 miesięcy. Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny i służy
porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu
ziemnego w podanej ilości.
3. Szczegółowy wykaz punktów odbioru gazu ziemnego stanowi załącznik nr 6
4. Zamawiający zastrzega, że w okresie trwania umowy szacunkowe ilości zużytego paliwa gazowego mogą
ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-068988
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 101-200826
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/05/2017
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca – sprzedaż i
dystrybucjęgazu dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
2. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął szacunkowe łączne zużycie gazu ziemnego na
poziomie 1.147.790 m3 w okresie 18 miesięcy. Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny i służy
porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu
ziemnego w podanej ilości.
3. Szczegółowy wykaz punktów odbioru gazu ziemnego stanowi załącznik nr 6
4. Zamawiający zastrzega, że w okresie trwania umowy szacunkowe ilości zużytego paliwa gazowego mogą
ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.
Powinno być:
Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca – sprzedaż i dystrybucję
gazu dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
2. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął szacunkowe łączne zużycie gazu ziemnego na
poziomie 12.593.551,88 kWh w okresie 18 miesięcy. Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny i
służy porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu
gazu ziemnego w podanej ilości.
3. Szczegółowy wykaz punktów odbioru gazu ziemnego stanowi załącznik nr 6
4. Zamawiający zastrzega, że w okresie trwania umowy szacunkowe ilości zużytego paliwa gazowego mogą
ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Zamiast:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1 – 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach ul. Domańskiego 2:
a) kotłownia:
— planowane zużycie w jednostkach naturalnych: 991.100,00 m3,
— zapotrzebowanie na moc godzinową: 225 m3/h,
— rodzaj urządzenia gazowego: kocioł gazowy EOG-4.5 – 2 szt. o mocy 2 po 2960 KW,
— typ licznika: gazomierz: G-400,
— grupa taryfowa: S-6,
— gaz zaazotowany typu – Lw, wg PN-C-04753
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b) kuchnia:
— planowane zużycie w jednostkach naturalnych: 2.190,00 m3,
— zapotrzebowanie na moc godzinową: 6 m3/h,
— rodzaj urządzenia gazowego: kuchnia gazowa 4 –palnikowa – 2 szt. o mocy 2 po 7,5 KW,
— typ licznika: gazomierz: G-4,
— grupa taryfowa: LW-2,1,
— gaz zaazotowany typu – Lw, wg PN-C-04753.
Powinno być:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1 – 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach ul. Domańskiego 2:
a) kotłownia:
— planowane zużycie w jednostkach naturalnych: 10.874.349,20 kWh,
— zapotrzebowanie na moc godzinową: 225 m3/h,
— rodzaj urządzenia gazowego: kocioł gazowy EOG-4.5 – 2 szt. o mocy 2 po 2960 KW,
— typ licznika: gazomierz: G-400,
— grupa taryfowa: S-6,
— gaz zaazotowany typu – Lw, wg PN-C-04753
b) kuchnia:
— planowane zużycie w jednostkach naturalnych: 24.028,68 kWh,
— zapotrzebowanie na moc godzinową: 6 m3/h,
— rodzaj urządzenia gazowego: kuchnia gazowa 4 –palnikowa – 2 szt. o mocy 2 po 7,5 KW,
— typ licznika: gazomierz: G-4,
— grupa taryfowa:: S-2.1,,
— gaz zaazotowany typu – Lw, wg PN-C-04753.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Zamiast:
Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 2 – 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ filia Żagań ul. Żelazna 1a:
— planowane zużycie w jednostkach naturalnych: 145.000,00 m3,
— zapotrzebowanie na moc godzinową: 40 m3/h,
— rodzaj urządzenia gazowego: kocioł gazowy VISSMAN Paromat- simlex – 2 szt. o mocy 2 po 285 KW,
— typ licznika: gazomierz: G-65,
— grupa taryfowa: S-5,
— gaz zaazotowany typu – Lw, wg PN-C-04753.
Powinno być:
Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 2 – 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ filia Żagań ul. Żelazna 1a:
— planowane zużycie w jednostkach naturalnych: 1.590.940,00 kWh,,
— zapotrzebowanie na moc godzinową: 40 m3/h,
— rodzaj urządzenia gazowego: kocioł gazowy VISSMAN Paromat- simlex – 2 szt. o mocy 2 po 285 KW,
— typ licznika: gazomierz: G-65,
— grupa taryfowa: S-5,
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— gaz zaazotowany typu – Lw, wg PN-C-04753.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Zamiast:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 3 – 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ filia Świętoszów ul. Szkolna 13:
— planowane zużycie w jednostkach naturalnych: 9.500,00 m3,
— zapotrzebowanie na moc godzinową: 10 m3/h,
— rodzaj urządzenia gazowego: kocioł gazowy VITOLA – 1 szt. o mocy 50KW,
— typ licznika: gazomierz: G-6,
— grupa taryfowa: W-3,6
— – gaz wysokometanowy typu – E, wg PN-C-04753.
Powinno być:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 3 – 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ filia Świętoszów ul. Szkolna 13:
— planowane zużycie w jednostkach naturalnych:104.234,00 kWh,,
— zapotrzebowanie na moc godzinową: 10 m3/h,
— rodzaj urządzenia gazowego: kocioł gazowy VITOLA – 1 szt. o mocy 50KW,
— typ licznika: gazomierz: G-6,
— grupa taryfowa: W-3,6
— – gaz wysokometanowy typu – E, wg PN-C-04753.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 4.7.2017 r. o godz. 1100
Powinno być:
1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 7.7.2017 r. o godz. 1100
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/07/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 07/07/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/07/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 07/07/2017
Czas lokalny: 12:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

