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OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Adres pocztowy:ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40
Miejscowość: Sokółka
Kod pocztowy: 16-100
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Osoba do kontaktów: Andrzej Dowgiert
E-mail: przetargi@szpitalsokolka.pl
Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.szpitalsokolka.pl
Adres profilu nabywcy (URL):

Kraj: Polska
Tel.: +48 85 7220464
Faks: +48 85 7220464

I.2) Rodzaj zamawiającego
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE - Zamówienia sektorowe)

✘

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa materiałów jednorazowego użytku.
II.1.2) Krótki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Jednorazowe zestawy jałowe do operacji i porodu. Odzież medyczna jednorazowa. Podkłady jednorazowe
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Słownik główny
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot
33.60.00.00-6
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
Dodatkowe przedmioty
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
✘
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.l) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą / podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy): SPZOZ Leki / 2011
IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane)
✘
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:
SIMAP
OJS eSender
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Login:
Dane referencyjne ogłoszenia:
2011/S 6-008461 (rok i numer dokumentu)
IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy
IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 08/01/2011(dd/mm/rrrr)
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Ogłoszenie dotyczy (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
✘
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile
jest to konieczne)
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania (o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być
zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)
VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami
✘
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach
VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej "więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"
✘
W obu przypadkach "więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
(dd/mm/rrrr)
(gg:mm)
III.1.1)
14/02/2011
12:00
IV.3.4)
14/02/2011
12:00
IV.3.8)
14/02/2011
12:10
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym należy dodać tekst
VI.4) Inne dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy)
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 11/01/2011 (dd/mm/rrrr)
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Powinno być:
(dd/mm/rrrr)
(gg:mm)
21/02/2011
12:00
21/02/2011
12:00
21/02/2011
12:10

Tekst do dodania

