
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 70997-2011 z dnia 2011-03-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 3.1.1. dostawa: -30 000 kg tlenu medycznego ciekłego - 90 butli tlenu 

medycznego o poj. 6,4 m3 - 12 butli tlenu technicznego o poj. 6,4 m3 - 6 butli acetylenu o poj. 6 kg. - 30 butli 

tlenu... 

Termin składania ofert: 2011-03-10  

Numer ogłoszenia: 76251 - 2011; data zamieszczenia:  08.03.2011 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  70997 - 2011 data 02.03.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3).  

W ogłoszeniu jest:  3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 3.1.1. dostawa: -27 000 kg tlenu medycznego 

ciekłego - 60 butli tlenu medycznego o poj. 6,4 m3 - 8 butli tlenu technicznego o poj. 6,4 m3 - 4 butli 

acetylenu o poj. 6 kg. - 15 butli tlenu medycznego o poj. 10 l 3.1.2. dostawa ciekłego azotu N2 w butlach 

ok. 19 kg każda. Zamawiający posiada 2 butle, przeznaczone do napełnienia - odbierając puste butle od 

Zamawiającego należy pozostawić 2 pełne butle - czas na dostawę 12 godzin od zgłoszenia, w 

godzinach pracy Zamawiającego. Szacunkowa ilość ciekłego azotu wynosi 2 500 kg 3.1.3. dzierżawa 

butli na: - tlen medyczny o poj. 6,4 m3- (24szt) - tlen techniczny o poj. 6,4 m3- (4 szt) - acetylen o poj. 

6,4 kg (2szt.) - tlen medyczny o poj. 10 l- (3 szt) 3.1.4. dostawa, montaż i dzierżawa zbiornika na tlen 

medyczny, dzierżawiony zbiornik na tlen powinien spełniać następujące parametry techniczno - 

użytkowe: 1.pojemność całkowita pojemnika - 3300 l 2.pojemność netto - 3100 l 3.odparowanie własne 

w % na 24 h - 0,5 l 4.wysokość całkowita - 4070 mm 5.szerokość transportowa - 1700 mm 6.wysokość 

transportowa - 1750 mm 7.ciężar transportowy - 3000 - 3200 kg 8.maksymalne ciśnienie robocze 

powinno być zgodne z UDT i przepisami dotyczącymi zbiorników ciśnieniowych. 9.instalacja 

towarzysząca: parownica 3.1.5. dzierżawa systemu telemetrii tj. systemu zdalnej transmisji danych o 

stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy tlenu 

medycznego, umożliwiającego Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną 
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wersję przeglądarki internetowej. 3.2. Instalacja zbiornika (w tym odbiór przez Urząd Dozoru 

Technicznego) wraz z całym wymaganym osprzętem w terminie 2 dni robocze od podpisania umowy..  

W ogłoszeniu powinno by ć: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 3.1.1. dostawa: -27 000 kg tlenu 

medycznego ciekłego - 60 butli tlenu medycznego o poj. 6,4 m3 - 8 butli tlenu technicznego o poj. 6,4 m3 

- 4 butli acetylenu o poj. 6 kg. - 15 butli tlenu medycznego o poj. 10 l 3.1.2. dostawa ciekłego azotu N2 w 

butlach ok. 19 kg każda. Szacunkowa ilość ciekłego azotu wynosi 2 500 kg 3.1.3. dzierżawa butli na: - 

tlen medyczny o poj. 6,4 m3- (24szt) - tlen techniczny o poj. 6,4 m3- (4 szt) - acetylen o poj. 6,4 kg 

(2szt.) - tlen medyczny o poj. 10 l- (3 szt) 3.1.4. dostawa, montaż i dzierżawa zbiornika na tlen 

medyczny, dzierżawiony zbiornik na tlen powinien spełniać następujące parametry techniczno - 

użytkowe: 1.pojemność całkowita pojemnika - 3300 l 2.pojemność netto - 3100 l 3.odparowanie własne 

w % na 24 h - 0,5 l 4.wysokość całkowita - 4070 mm 5.szerokość transportowa - 1700 mm 6.wysokość 

transportowa - 1750 mm 7.ciężar transportowy - 3000 - 3200 kg 8.maksymalne ciśnienie robocze 

powinno być zgodne z UDT i przepisami dotyczącymi zbiorników ciśnieniowych. 9.instalacja 

towarzysząca: parownica 3.1.5. dzierżawa systemu telemetrii tj. systemu zdalnej transmisji danych o 

stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy tlenu 

medycznego, umożliwiającego Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną 

wersję przeglądarki internetowej. 3.2. Instalacja zbiornika (w tym odbiór przez Urząd Dozoru 

Technicznego) wraz z całym wymaganym osprzętem w terminie 2 dni robocze od podpisania umowy..  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).  

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: 

10.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu 

lub ofert: 11.03.2011 godzina 12:00, miejsce: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2..  
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