
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 110570-2010 z dnia 2010-04-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jaworze 

Przedmiotem zamówienia jest zakup solanki naturalnej leczniczej do zabiegów balneologicznych o stęŜeniu od 3% 

do 11% dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w 

Jaworzu. ... 

Termin składania ofert: 2010-04-27  

Numer ogłoszenia: 96205 - 2010; data zamieszczenia:  23.04.2010 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  110570 - 2010 data 19.04.2010 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej, ul. Słoneczna 83, 43-384 

Jaworze, woj. śląskie, tel. 033 8172166 (-67), fax. 033 8173463. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.5.  

W ogłoszeniu jest:  inne dokumenty 1.Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze solanki 

naturalnej ze złóŜ wystawione przez jednostkę uprawnioną do potwierdzenia właściwości leczniczych 

naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, zgodnie ze wzorem określonym w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do 

ustalenia właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego 

te właściwości (Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz. 565), 2. Dokument potwierdzający pochodzenie solanki ze 

złóŜ wymienionych w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie złóŜ wód 

podziemnych zaliczanych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóŜ innych kopalin 

leczniczych, a takŜe zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóŜ lub jednostek geologicznych do 

kopalin podstawowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 32, poz. 220 z późn. zm.).  

W ogłoszeniu powinno by ć: inne dokumenty 1.Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze 

solanki naturalnej ze złóŜ wystawione przez jednostkę uprawnioną do potwierdzenia właściwości 

leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, zgodnie ze wzorem 

określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań 

niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa 

potwierdzającego te właściwości (Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz. 565), lub inny dokument potwierdzający i 
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charakteryzujący właściwości lecznicze solanki według wymagań i kryteriów określonych w.wym. 

rozporządzeniu, potwierdzone wynikami badań przeprowadzonymi przez certyfikowane laboratorium, 2. 

Dokument potwierdzający pochodzenie solanki ze złóŜ wymienionych w § 2 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie złóŜ wód podziemnych zaliczanych do solanek, wód 

leczniczych i termalnych oraz złóŜ innych kopalin leczniczych, a takŜe zaliczenia kopalin pospolitych z 

określonych złóŜ lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 32, poz. 220 

z późn. zm.).  

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

W ogłoszeniu jest:  27.04.2010 r. godzina 9:45, miejsce: Sekretariat Dyrekcji Beskidzkiego Zespołu 

Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu ul. Słoneczna 83 w terminie 

do dnia.  

W ogłoszeniu powinno by ć: 29.04.2010 r. godzina 9:45, miejsce: Sekretariat Dyrekcji Beskidzkiego 

Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu ul. Słoneczna 83 w 

terminie do dnia.  
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