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Żary:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 760057-N-2020

Data: 02.12.2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

Krajowy numer identyfikacyjny 97032797400000, ul. ul. Domańskiego  2, 68-200  Żary, woj.

lubuskie, państwo Polska, tel. 684 707 874, e-mail przetargi@105szpital.pl, faks 684 707 874.

Adres strony internetowej (url): http://bip.105szpital.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów

żywnościowych do 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach”, w podziale na następujące części (zadania):

Zadanie nr 1: Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów Zadanie nr 2: Dostawa warzyw

przetworzonych, tłuszczy, produktów przemiału, ziaren Zadanie nr 3: Dostawa pieczywa,

świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich na warunkach określonych we wzorze umowy,

stanowiącym część II SIWZ, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu

asortymentowo - cenowym oraz zgodnie z opisem przed-miotu zamówienia, stanowiącym część

III SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów
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żywnościowych do 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach”, w podziale na następujące części

(zadania): Zadanie nr 1: Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów Zadanie nr 2:

Dostawa warzyw przetworzonych, tłuszczy, produktów przemiału, ziaren Zadanie nr 3:

Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich Zadanie nr 4: Dostawa

mrożonych owoców i warzyw na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym

część II SIWZ, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo -

cenowym oraz zgodnie z opisem przed-miotu zamówienia, stanowiącym część III SIWZ.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.5

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dodatkowe kody CPV: 15331170-9

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr:4 Nazwa:Dostawa mrożonych owoców i

warzyw 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa

owoców i warzyw mrożonych, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego Szpitala

Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Żarach”na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym część II SIWZ, w

asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo - cenowym oraz zgodnie z

opisem przed-miotu zamówienia,stanowiącym część III SIWZ. Dokładny rodzaj, nazwa

asortymentu, przewidywane ilości zawarte są w treści poszczególnych zakładek formularza

asortymentowo - cenowego. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na czas

zawarcia Umowy. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331170-9 4) Czas trwania lub

termin wykonania:data zakończenia: 15.12.2021 5) Kryteria oceny ofert: Cena waga 60,00

Gotowość do realizacji dostaw z częstotliwością większą niż wymagana przez

Zamawiającego(GR)waga 20,00 Czas reklamacji (CzR) 20,00
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