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    ZP/220/65/18 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie: Wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku 
Ośrodka Dializ na terenie SPSK-2 dla potrzeb medycyny transplantacyjnej - Etap II. 
Ogłoszenie nr 500198245-N-2018 z dnia 20-08-2018 r.  

Szczecin: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:   
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 601534-N-2018  
Data: 07/08/2018  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 28890000000, ul. Al. 
Powstańców Wielkopolskich  72, 70111   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 661 086, e-mail 
zamowienia@spsk2-szczecin.pl, faks 914 661 113.  
Adres strony internetowej (url): www.spsk2-szczecin.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  
Punkt: 8  
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa 
lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 365  
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 400  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  
Punkt: 9  
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 300 dni 
kalendarzowych i nie dłuższym niż 365 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Termin realizacji 
zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Okres gwarancji na roboty budowlane powinien wynosić nie mniej 
niż 60 miesięcy oraz nie więcej niż 84 miesięcy. Oferty, których okres gwarancji będzie krótszy niż 60 miesięcy będą 
podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 SIWZ. Oferty, których okres gwarancji będzie dłuższy niż 84 
miesięcy otrzymają ilość punktów jak za okres gwarancji wynoszący 84 miesięcy.  
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 367 
dni kalendarzowych i nie dłuższym niż 400 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Termin realizacji 
zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Okres gwarancji na roboty budowlane powinien wynosić nie mniej 
niż 60 miesięcy oraz nie więcej niż 84 miesięcy. Oferty, których okres gwarancji będzie krótszy niż 60 miesięcy będą 
podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 SIWZ. Oferty, których okres gwarancji będzie dłuższy niż 84 
miesięcy otrzymają ilość punktów jak za okres gwarancji wynoszący 84 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: 2018-08-22, 
godzina: 09:30,  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 
2018-08-27, godzina: 09:30,  
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