
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 327374-2015 z dnia 2015-12-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sanok

Przedmiotem zamówienia jest: usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Sanoku tj. Obowiązkowe

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dobrowolne

ubezpieczenie...

Termin składania ofert: 2015-12-10

Numer ogłoszenia: 334396 - 2015; data zamieszczenia : 08.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  327374 - 2015 data 02.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013

4656290, fax. 013 4656290.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.5).

W ogłoszeniu jest:  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości

lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie trwania umowy

zamówień uzupełniających, w trybie zamówienia z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt.6

ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe,

zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane

w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis o ile przedmiot

zamówienia, zakres i warunki były wskazane w zamówieniu podstawowym..

W ogłoszeniu powinno by ć: przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz

wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie

trwania umowy zamówień uzupełniających, w trybie zamówienia z wolnej ręki na zasadach określonych w art.

67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych. zamówienia, zakres i warunki były wskazane w

zamówieniu podstawowym..

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

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

10.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 - SEKRETRIAT..

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

11.12.2015 godzina 13:00, miejsce: Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 - SEKRETRIAT..
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