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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325435-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Odczynniki chemiczne
2017/S 157-325435
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 134-274050)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1
Szczecin
70-204
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zakupów PUM
Tel.: +48 914800778
E-mail: przetargi@pum.edu.pl
Faks: +48 914800769
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pum.edu.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Numer referencyjny: DZ-262-25/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
33696300

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie. Zamówienie zostało podzielone na 28 zadań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Część III SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia,
2) Szczegółowa oferta cenowa – Załącznik nr III A,
3) Wzór umowy.
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2017

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 134-274050
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający uprawniony jest do zamawiania partiami asortymentu znajdującego się w zakresie
odczynnikówchemicznych.
Termin realizacji poszczególnej partii zamówienia należy wskazać w ofercie. Winien on zostać ustanowiony w
przedziale od 7 do 21 dni od daty otrzymania zamówienia zgłoszonego pisemnie lub drogą elektroniczną.
Powinno być:
Zamawiający uprawniony jest do zamawiania partiami asortymentu znajdującego się w zakresie odczynników
chemicznych.
Termin realizacji poszczególnej partii zamówienia należy wskazać w ofercie. Winien on zostać ustanowiony w
przedziale od 21 do 35 dni od daty otrzymania zamówienia zgłoszonego pisemnie lub drogą elektroniczną.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający uprawniony jest do zamawiania partiami asortymentu znajdującego się w zakresie
odczynnikówchemicznych.
Termin realizacji poszczególnej partii zamówienia należy wskazać w ofercie. Winien on zostać ustanowiony w
przedziale od 7 do 21 dni od daty otrzymania zamówienia zgłoszonego pisemnie lub drogą elektroniczną.
Powinno być:
Zamawiający uprawniony jest do zamawiania partiami asortymentu znajdującego się w zakresie odczynników
chemicznych.
Termin realizacji poszczególnej partii zamówienia należy wskazać w ofercie. Winien on zostać ustanowiony w
przedziale od 21 do 35 dni od daty otrzymania zamówienia zgłoszonego pisemnie lub drogą elektroniczną.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 23
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający uprawniony jest do zamawiania partiami asortymentu znajdującego się w zakresie
odczynnikówchemicznych.
Termin realizacji poszczególnej partii zamówienia należy wskazać w ofercie. Winien on zostać ustanowiony w
przedziale od 7 do 21 dni od daty otrzymania zamówienia zgłoszonego pisemnie lub drogą elektroniczną.
Powinno być:
Zamawiający uprawniony jest do zamawiania partiami asortymentu znajdującego się w zakresie odczynników
chemicznych.
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Termin realizacji poszczególnej partii zamówienia należy wskazać w ofercie. Winien on zostać ustanowiony w
przedziale od 21 do 30 dni od daty otrzymania zamówienia zgłoszonego pisemnie lub drogą elektroniczną.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1-28
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 24/08/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/09/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1-28
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/08/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 04/09/2017
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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