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Ogłoszenie nr 540156852-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.
Bartoszyce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 575581-N-2019
Data: 18/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, Krajowy numer identyfikacyjny 30843600000000, ul.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo
Polska, tel. 89 675 23 05, e-mail przetargi@szpital-bartoszyce.pl, faks 897 642 625.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-bartoszyce.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: 1. Sukcesywny zakup paliwa w postaci oleju napędowego – 88 811 litrów,
etyliny 95 – 2 803 litrów oraz dodatku do paliwa AdBlue – 763 litry na potrzeby Szpitala
Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach. 2. Zakup paliwa oraz dodatku do paliwa
AdBlue spełniających stosowne normy dokonywany będzie sukcesywnie przez 7 dni w tygodniu
i 24 godziny na dobę w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych,
zabezpieczonych przed użyciem przez osoby nieupoważnione, na stacjach paliw należących do
sieci stacji Wykonawcy lub u operatorów stacji paliw z którym Wykonawca podpisał stosowne
umowy, zlokalizowanych na terenie miast Bartoszyce oraz Giżycko (lub w promieniu 5 km od
granic administracyjnych tych miast) a także na terenie Polski, oraz poprzez tankowanie
zbiornika do agregatów prądotwórczych Zamawiającego zlokalizowanego w jego siedzibie.
1/2

29.07.2019

W ogłoszeniu powinno być: 1. Sukcesywny zakup paliwa w postaci oleju napędowego – 88 811
litrów, etyliny 95 – 2 803 litrów oraz dodatku do paliwa AdBlue – 763 litry na potrzeby Szpitala
Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach. 2. Zakup paliwa oraz dodatku do paliwa
AdBlue spełniających stosowne normy dokonywany będzie sukcesywnie przez 7 dni w tygodniu
i 24 godziny na dobę w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych,
zabezpieczonych przed użyciem przez osoby nieupoważnione, na stacjach paliw należących do
sieci stacji Wykonawcy lub u operatorów stacji paliw z którym Wykonawca podpisał stosowne
umowy, zlokalizowanych na terenie miast Bartoszyce oraz Giżycko (lub w promieniu 5 km od
granic administracyjnych tych miast) a także na terenie Polski.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-07-31, godzina: 11:00.
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-01, godzina: 11:00.
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