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OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPISÓW W WARUNKACH KONKURSU 

                                                   
Znak postępowania:  A.I.271– 4240-4/15 

 
 

KONKURS NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU BADAŃ LABORATORYJNYCH, 

NAJMEM LOKALU, DZIERŻAWA WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU LABORATORYJNEGO  

 

Udzielający zamówienia informuje, że skorygowane zostały następujące zapisy w 

Szczegółowych Warunkach Konkursu na świadczenia zdrowotne z zakresu badań 

laboratoryjnych, najmem lokalu, dzierżawa wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego: 

 

1) Zapis w pkt. 7.4. o treści: 

„W ramach wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający wydzierżawi Wykonawcy 

wyposażenie oraz sprzęt znajdujący się w laboratorium określony w załączniku nr 6. 

Zaproponowana wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy sprzętu nie może być niższa 

niż 369 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych  brutto)”. 
 

Otrzymuje następujące brzmienie: 

„W ramach wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający wydzierżawi Wykonawcy 

wyposażenie oraz sprzęt znajdujący się w pomieszczeniach budynku nr 15 określonych  

w załączniku nr 7. 

Zaproponowana wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy sprzętu nie może być niższa 

niż 369 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych  brutto).” 
 

2) Zapis w pkt. 7.6. o treści: 

„Wykonawca nie później niż do dnia 30 kwietnia  2015 r. we własnym zakresie i na swój 

koszt doposaży oraz przystosuje wynajmowane laboratorium, tak aby spełniało ono 

wymogi medycznego laboratorium diagnostycznego określone przepisami prawa. 

Zamawiający ma tutaj w szczególności na myśli: pozytywną opinię sanepidu oraz wpis w 

rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.” 

 

Otrzymuje następujące brzmienie:  

„Wykonawca nie później niż do dnia 30 kwietnia  2015 r. we własnym zakresie i na swój 

koszt doposaży oraz przystosuje wynajmowane pomieszczenia, tak aby spełniały one 

wymogi medycznego laboratorium diagnostycznego określone przepisami prawa. 

Zamawiający ma tutaj w szczególności na myśli: pozytywną opinię sanepidu oraz wpis  

w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.” 

3) Zapis w pkt. 9.3. o treści: 

D. Ciągłość  –Oferent dysponuje możliwością wykonywania badań wskazanych  

w załączniku nr 4 przez okres przystosowywania laboratorium zgodnie z pkt. 7.7 

 

Otrzymuje następujące brzmienie: 

D. Ciągłość  –Oferent dysponuje możliwością wykonywania badań wskazanych  

w załączniku nr 4 zgodnie z wzorem umowy i pkt. 7.7 warunków konkursu. 
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4) Załącznik nr 4 Wykaz badań diagnostycznych otrzymuje treść aktualnie zamieszczoną 

na stronie internetowej.  

     

 


