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Olecko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 760469-N-2020
Data: 02/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
"Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer
identyfikacyjny 519558690, ul. ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie,
państwo Polska, tel. 087 520 22 95/96, e-mail olmedica@olmedica.pl, faks 87 520 25 43.
Adres strony internetowej (url): www.olmedica.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 11.12.2020, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 18.12.2020, godzina: 10:00,
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i gotowanie
posiłków poza siedzibą Zamawiającego wg norm i zasad żywienia przypisanym placówkom
służby zdrowia z uwzględnieniem diet wraz z dostarczaniem gotowych posiłków do szpitala
w "Olmedica" w Olecku ul. Gołdapska. Średnia ilość (porcje) żywionych w ciągu jednego
miesiąca wynosić będzie około 1620 pacjentów (około 38880 osób w okresie 24 miesięcy).
Ilość żywionych pacjentów średnio w jednym dniu wynosi: • około 5 – 15 dzieci i około 70
dorosłych. Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w
rozdziale III SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,
rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest
przygotowywanie i gotowanie posiłków poza siedzibą Zamawiającego wg norm i zasad
żywienia przypisanym placówkom służby zdrowia z uwzględnieniem diet wraz z
dostarczaniem gotowych posiłków do szpitala w "Olmedica" w Olecku ul. Gołdapska.
Średnia ilość (porcje) żywionych w ciągu jednego miesiąca wynosić będzie około 1620
pacjentów (około 38880 osób w okresie 24 miesięcy). Ilość żywionych pacjentów średnio w

jednym dniu wynosi: - około 5 dzieci i około 50 dorosłych. Zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia określonym w rozdziale III SIWZ.

