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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 529740-N-2020 
Data: 07/04/2020 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 97077323100000, ul. ul. Zyty  26, 65-046  
Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 296 200, e-mail choros@szpital.zgora.pl, faks
683 255 808. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.szpital.zgo.pl/ 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II. 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: Zamówienie obejmuje: Usługę serwisową z zakresu konserwacji i napraw 
cyfrowego angiografu do badań serca i naczyń AZURION 7M20 o numerze seryjnym 307, w 
okresie 36 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do
SIWZ /formularz techniczny/ oraz załącznik nr 4 do SIWZ /wzór umowy/. 
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie obejmuje: Usługę serwisową z zakresu konserwacji i 
napraw cyfrowego angiografu do badań serca i naczyń AZURION 7M20 o numerze seryjnym 307, 
w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 
do SIWZ /formularz techniczny/ oraz załącznik nr 4 do SIWZ /wzór umowy/. 

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:  36   
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:  24   

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 1.2) 
W ogłoszeniu jest: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7 400,00 PLN (siedem 
tysięcy czterysta złotych 00/100). Szczegółowy sposób oraz formę wnoszenia wadium 
Zamawiający zawarł w rozdziale XVIII SIWZ. 
W ogłoszeniu powinno być: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 100,00 PLN 
(osiem tysięcy sto złotych 00/100). Szczegółowy sposób oraz formę wnoszenia wadium 
Zamawiający zawarł w rozdziale XVIII SIWZ. 

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: 2020-05-08, godzina: 10:30 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2020-05-14, godzina: 10:30 

II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.5) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. W miejsce dotychczasowego SIWZ - Zamawiający 
wprowadza SIWZ PO ZMIANACH. 2. W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 1 do SIWZ - 
formularz oferty, Zamawiający wprowadza Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach - formularz 
oferty. 3. W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 2 do SIWZ - formularz 
techniczny,Zamawiający wprowadza Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach - formularz techniczny. 
4. W miejsce Załącznika nr 4 do SIWZ - wzór umowy, Zamawiający wprowadza Załącznik nr 4 do 
SIWZ po zmianach - wzór umowy. 5. W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 2 do umowy 
(harmonogram przeglądów) Zamawiający wprowadza Załącznik nr 2 do umowy po zmianach 
(harmonogram przeglądów). 6. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 do umowy (wykaz 
osób upoważnionych) Zamawiający wprowadza Załącznik nr 3 do umowy po zmianach (wykaz 
osób upoważnionych). 


