
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigów osobowo-towarowych (2 szt.) w tym demontaż istniejących dźwigów w

Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293640

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ogińskiego 6

1.4.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 58-506

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.4.7.) Numer telefonu: 757537286

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzoz.jgora.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.jgora.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00061077/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-17 16:25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00057728/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
Zamawiający zorganizuje zebranie z potencjalnymi wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ –
dnia 21.02.2022 r. godz. 10:00. Miejsce zebrania: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6,
58-506 Jelenia Góra, parter – hol przy portierni. Udział w zebraniu nie jest obowiązkowy. Koszty udziału w zebraniu ponosi
Wykonawca. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji
warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informacja z zebrania udostępniona
zostanie na stronie internetowej na której opublikowana jest SWZ.

Po zmianie: 
Zamawiający zorganizuje zebranie z potencjalnymi wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ –
dnia 21.02.2022 r. godz. 10:00. Miejsce zebrania: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6,
58-506 Jelenia Góra, parter – hol przy portierni. Udział w zebraniu nie jest obowiązkowy. Koszty udziału w zebraniu ponosi
Wykonawca. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji
warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informacja z zebrania udostępniona
zostanie na stronie internetowej na której opublikowana jest SWZ.
Zamawiający zorganizuje drugie zebranie z potencjalnymi wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00061077/01 z dnia 2022-02-17

2022-02-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



SWZ – dnia 22.02.2022 r. godz. 12:00. Miejsce zebrania: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul.
Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, parter – hol przy portierni. Udział w zebraniu nie jest obowiązkowy. Koszty udziału w
zebraniu ponosi Wykonawca. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie
treści specyfikacji warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informacja z zebrania
udostępniona zostanie na stronie internetowej na której opublikowana jest SWZ.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00061077/01 z dnia 2022-02-17

2022-02-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
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