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ZP/220/84/19 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie: Dostawa i montaż nowych serwerów, 

macierzy dyskowej, zasilacza awaryjnego i niezbędnego oprogramowania wraz z migracją systemu 

radiologicznego ze starych serwerów do środowiska wirtualnego. 

 

Ogłoszenie nr 540251254-N-2019 z dnia 21-11-2019 r. 

Szczecin: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 622194-N-2019  

Data: 14/11/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 

28890000000000, ul. Al. Powstańców Wielkopolskich  72, 70-111  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: 

30  

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: 45  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 9  

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wykonania terminu realizacji zamówienia w 

dwóch etapach: 1-szy etap - dostawa sprzętu - licząc od dnia podpisania umowy – w ciągu max. 30 dni 

kalendarzowych, przy czym dzień podpisania umowy nie jest wliczany do terminu realizacji. Termin dostawy 

sprzętu jest jednym z kryteriów oceny ofert. 2-gi etap – migracja systemu – licząc od dnia odbioru i montażu 

sprzętu – w ciągu max. 14 dni kalendarzowych, przy czym dzień odbioru i montażu sprzętu nie jest wliczany do 

terminu realizacji.  

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wykonania terminu realizacji 

zamówienia w dwóch etapach: 1-szy etap - dostawa sprzętu - licząc od dnia podpisania umowy – w ciągu max. 

45 dni kalendarzowych, przy czym dzień podpisania umowy nie jest wliczany do terminu realizacji. Termin 

dostawy sprzętu jest jednym z kryteriów oceny ofert. 2-gi etap – migracja systemu – licząc od dnia odbioru i 

montażu sprzętu – w ciągu max. 14 dni kalendarzowych, przy czym dzień odbioru i montażu sprzętu nie jest 

wliczany do terminu realizacji.  

 

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: 

2019-11-22, godzina: 09:30,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-11-26, godzina: 09:30,   

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie 

       Podpis w oryginale 
 

 

Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka 

Tel. 91 466 10 86 


