
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 94366-2016 z dnia 2016-04-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz 

dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn 

sufitowych do wózka z ramieniem C, których wymagane... 

Termin składania ofert: 2016-04-25  

 

Numer ogłoszenia: 116468 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 94366 - 2016 data 16.04.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów, woj. 

małopolskie, tel. 14 63 10 341, fax. 14 6310337. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

• W ogłoszeniu jest: Termin realizacji: - wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis 

Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, 

dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - do 60 dni 

od daty podpisania umowy,. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin realizacji: - opracowanie i dostarczenie 

Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji zamówienia oraz 

opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 5 dni od daty 

podpisania umowy, - podpisanie dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających 

stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i 

skompletowanie angiografu - do 20 dni od daty podpisania umowy, - wykonanie 

przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 

szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt.szyn sufitowych do wózka z 

ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania pierwszych protokołów stwierdzających stan 

pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i 

skompletowanie angiografu.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

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

postępowaniu lub ofert: 13.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Budynek Dyrekcji, ul. 

Szpitalna 13, pokój nr 11.. 

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

w postępowaniu lub ofert: 16.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Budynek Dyrekcji, ul. 

Szpitalna 13, pokój nr 11.. 

 


