
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 198043-2012 z dnia 2012-09-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonywaniu badań genetycznych w 

diagnostyce spondyloartropatii (HLA-B27 i HLA-Cw6) oraz diagnostyce celiakii (HLA-

DQ2/DQ8), opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1B do SIWZ. 3.2.... 

Termin składania ofert: 2012-09-25  

 

Numer ogłoszenia: 200555 - 2012; data zamieszczenia: 18.09.2012 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 198043 - 2012 data 14.09.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, ul. Strzelecka 2, 31-503 

Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4110833, 4211344, 4211186, fax. 012 4213765. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

 W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonywaniu badań 

genetycznych w diagnostyce spondyloartropatii (HLA-B27 i HLA-Cw6) oraz 

diagnostyce celiakii (HLA-DQ2/DQ8), opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1B 

do SIWZ. 3.2. Zamówienie obejmuje sukcesywne składanie zleceń na wykonywanie 

tych badań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 3.3. Zamawiający 

zastrzega, że badania będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonywane na 

terenie miasta Krakowa. 3.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania 

przedmiotu zamówienia przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach 

zawodowych określonych w odrębnych przepisach, zgodnie z zasadami wiedzy 

medycznej, przy użyciu aparatury medycznej, urządzeń i sprzętu spełniających 

wymagania określone w odrębnych przepisach oraz przy poszanowaniu praw pacjenta. 

3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji zamówienia. 3.6. 

Zamawiający zastrzega, iż szczegółowa kalkulacja wykonana w oparciu o formularze 

cenowe służy wyłącznie do oceny ofert. 3.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

modyfikować ilości badań, wyszczególnionych w formularzach szczegółowych, przy 

zachowaniu ustalonych tam cen jednostkowych w ramach ogólnej wartości umowy. 

 W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonywaniu 

badań genetycznych w diagnostyce spondyloartropatii (HLA-B27 i HLA-Cw6) oraz 

diagnostyce celiakii (HLA-DQ2/DQ8), opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1B 

do SIWZ. 3.2. Zamówienie obejmuje sukcesywne składanie zleceń na wykonywanie 

tych badań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 3.3. Zamawiający wyraża 

zgodę na wykonywanie badań będących przedmiotem zamówienia na terenie innego 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=198043&rok=2012-09-14


miasta niż Kraków pod warunkiem, ze Wykonawca zapewni na swój koszt transport 

próbek do badań. 3.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu 

zamówienia przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach 

zawodowych określonych w odrębnych przepisach, zgodnie z zasadami wiedzy 

medycznej, przy użyciu aparatury medycznej, urządzeń i sprzętu spełniających 

wymagania określone w odrębnych przepisach oraz przy poszanowaniu praw pacjenta. 

3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji zamówienia. 3.6. 

Zamawiający zastrzega, iż szczegółowa kalkulacja wykonana w oparciu o formularze 

cenowe służy wyłącznie do oceny ofert. 3.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

modyfikować ilości badań, wyszczególnionych w formularzach szczegółowych, przy 

zachowaniu ustalonych tam cen jednostkowych w ramach ogólnej wartości umowy. 

 
 


