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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 119206-2013 z dnia 2013-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Parczew 
Przedmiotem zamówienia są dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli oraz 
zbiornika na ciekły tlen medyczny w podziale na zadania do Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Parczewie w asortymencie i... 
Termin składania ofert: 2013-04-05  

 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Numer ogłoszenia: 46111 - 2013; data zamieszczenia: 27.03.2013 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 119206 - 2013 data 26.03.2013 r. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, woj. lubelskie, 
tel. 83 3552113, fax. 83 3552113. 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 

 W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są dostawy gazów medycznych i technicznych 
wraz z dzierżawą butli oraz zbiornika na ciekły tlen medyczny w podziale na zadania do 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie w asortymencie i 
ilościach określonych szczegółowo na formularzach cenowych. Zad. nr 1 - Dostawa gazów 
medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli. Dostawa odbywać się będzie średnio 2 
razy w miesiącu i będzie obejmować swoim zakresem ok. 55 butli. Zad. nr 2 - Dostawa 
ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika. Dostawa odbywać się będzie średnio 
1 raz w miesiącu. 

 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są dostawy gazów medycznych i 
technicznych wraz z dzierżawą butli oraz zbiornika na ciekły tlen medyczny w podziale na 
zadania do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie w 
asortymencie i ilościach określonych szczegółowo na formularzach cenowych. Zad. nr 1 - 
Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli. Dostawa odbywać się 
będzie średnio 2 razy w miesiącu i będzie obejmować swoim zakresem ok. 55 butli. Zad. nr 2 
- Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika. Dostawa odbywać się 
będzie średnio 1 raz w miesiącu. Zad. nr 3 - Dostawa mieszaniny 50% tlenu i 50% podtlenku 
azotu wraz z dzierżawą butli.Dostawa odbywać się będzie według potrzeb Zamawiającego. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7. 

 W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

 W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba 
części: 3. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ZAŁ. 1. 

 W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - Dostawa gazów medycznych i 
technicznych wraz z dzierżawą butli. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu 
zamówienia: Dzierżawa będzie obejmować swoim zakresem ok. 55 butli: 1. Tlen medyczny 
butlowy, o pojemności 6,4 m3 w ilości 3840 m3. 2. Podtlenek azotu medyczny o pojemności 7 
kg w ilości 350 kg. 3. Dwutlenek węgla medyczny o pojemności 7 kg w ilości 168 kg. 4. 
Dwutlenek węgla techniczny o pojemności 26 kg w ilości 3900 kg. 5. Mieszanina 50% tlenu i 
50% podtlenku azotu o pojemności 10 l w ilości 22.40 m3. 2) Wspólny Słownik Zamówień 
(CPV): 24.11.00.00-8, 24.11.15.00-0, 24.11.19.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: 
Okres w miesiącach: 24. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 
Zadanie nr 2 - Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika. 1) Krótki opis 
ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ciekły tlen medyczny w ilości 54 000 kg 
wraz z transportem i dzierżawą zbiornika. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.19.00-
4, 24.11.15.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 4) Kryteria 
oceny ofert: najniższa cena.. 

 W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - Dostawa gazów 
medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub 
zakresu zamówienia: Dzierżawa będzie obejmować swoim zakresem ok. 55 butli: 1. Tlen 
medyczny butlowy, o pojemności 6,4 m3 w ilości 3840 m3. 2. Podtlenek azotu medyczny o 
pojemności 7 kg w ilości 350 kg. 3. Dwutlenek węgla medyczny o pojemności 7 kg w ilości 
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168 kg. 4. Dwutlenek węgla techniczny o pojemności 26 kg w ilości 3900 kg. 2) Wspólny 
Słownik Zamówień (CPV): 24.11.00.00-8, 24.11.15.00-0, 24.11.19.00-4. 3) Czas trwania lub 
termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ 
Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 - Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą 
zbiornika. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ciekły tlen 
medyczny w ilości 54 000 kg wraz z transportem i dzierżawą zbiornika. 2) Wspólny Słownik 
Zamówień (CPV): 24.11.19.00-4, 24.11.15.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres 
w miesiącach: 24. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 
- Dostawa mieszaniny 50% tlenu i 50% podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli 1) Krótki opis 
ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dzierżawa będzie obejmować swoim 
zakresem ok. 8 butli: 1. Mieszanina 50% tlenu i 50% podtlenku azotu o pojemności 10 l w 
ilości 22.40 m3. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0 3) Czas trwania lub 
termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.. 
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