
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 433282-2012 z dnia 2012-11-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 

przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: część I: Przedmiotem zamówienia 

jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla Politechniki Gdańskiej. 

część II: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie... 

Termin składania ofert: 2012-11-19 

 

Numer ogłoszenia: 446460 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 433282 - 2012 data 06.11.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 
woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, fax. +48 58 347 29 13. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZĘŚĆNr:1. 
 W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH, CZĘŚĆ Nr: 1, 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu 
zamówienia: 1. Zakres usług medycznych świadczonych dla pracowników 
Politechniki Gdańskiej zgodnie z Kodeksem pracy będzie obejmować: 
a)przeprowadzanie badań lekarskich (profilaktycznych) pracowników b)wydawanie 
orzeczeń lekarskich w formie zaświadczeń 2.Zakres usług medycznych 
świadczonych dla Politechniki Gdańskiej będzie obejmować: a)przeprowadzanie 
przeglądów stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy zgodnie z 
Kodeksem pracy b)udział uprawnionego lekarza w komisjach bezpieczeństwa i 
higieny pracy zgodnie z Kodeksem pracy c)ustalenie wyposażenia stałych i 
przenośnych apteczek pierwszej pomocy dla jednostek organizacyjnych Politechniki 
Gdańskiej. 3.Szacunkowa średnia liczba osób badanych miesięcznie - 140 osób 
4.Średnia miesięczna liczba pracowników zatrudnionych na Politechnice Gdańskiej 
przez okres trwania umowy - 2750 osób/m-c. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. 

 W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH, CZĘŚĆ Nr: 1, 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu 
zamówienia: 1. Zakres usług medycznych świadczonych dla pracowników 
Politechniki Gdańskiej zgodnie z Kodeksem pracy będzie obejmować: 
a)przeprowadzanie badań lekarskich (profilaktycznych) pracowników b)wydawanie 
orzeczeń lekarskich w formie zaświadczeń 2.Zakres usług medycznych 
świadczonych dla Politechniki Gdańskiej będzie obejmować: a)przeprowadzanie 
przeglądów stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy zgodnie z 
Kodeksem pracy b)udział uprawnionego lekarza w komisjach bezpieczeństwa i 
higieny pracy zgodnie z Kodeksem pracy c)ustalenie wyposażenia stałych i 
przenośnych apteczek pierwszej pomocy dla jednostek organizacyjnych Politechniki 
Gdańskiej. 3.Szacunkowa średnia liczba osób badanych miesięcznie - 140 
osób4.Średnia miesięczna liczba pracowników zatrudnionych na Politechnice 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=433282&rok=2012-11-06


Gdańskiej przez okres trwania umowy - 2750 osób w tym: - nauczyciele akademiccy - 
ok. 1200 osób - administracyjno- ekonomiczni - ok. 1050 osób - obsługa (ok. 495 
osób) w tym praca na wysokości pow. 3 m (ok. 150 osób) - kierowcy - ok. 5 osób 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
 W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 19.11.2012 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w 
siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Skrzydło B Gmachu Głównego, 
pokój 206, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233, 80-233 Gdańsk... 

 W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2012 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy 
składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Skrzydło B Gmachu 
Głównego, pokój 206, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233, 80-233 Gdańsk... 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16). 
 W ogłoszeniu jest: IV.4.16)Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 

projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
19.11.2012 r. godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Gmach 
Główny, pokój 265, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk 2. Zamawiający nie 
przewiduje zawarcia umowy ramowej 3. Zamawiający nie zamierza ustanawiać 
dynamicznego systemu zakupów... 

 W ogłoszeniu powinno być: IV.4.16)Informacje dodatkowe, w tym dotyczące 
finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Otwarcie ofert 
nastąpi w dniu 21.11.2012 r. godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika 
Gdańska, Gmach Główny, pokój 265, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk 2. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 3. Zamawiający nie zamierza 
ustanawiać dynamicznego systemu zakupów... 

 
 


