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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny
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Adres strony internetowej (url): www.zozsanok.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.1)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże że posiada zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej wydane przez właściwy

organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej tj. Komisji Nadzoru

Bankowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr.72 poz.665 z późniejszymi zmianami)a w

przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy prawo bankowe – inny dokument potwierdzający

rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy o której mowa w art. 193 ustawy

Prawo bankowe . Warunek zostanie oceniony w systemie zero – jedynkowym, tzn. spełnia – nie

spełnia na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów. Nie wykazanie przez

Wykonawcę spełniania ww. warunku będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z
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postępowania i odrzuceniem jego oferty.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: GDY OFERTĘ SKŁADA BANK

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada zezwolenia na

prowadzenie działalności bankowej wydane przez właściwy organ wydający zezwolenia na

prowadzenie działalności bankowej tj. Komisji Nadzoru Bankowego (tekst jednolity: Dz. U. z

2002r. Nr.72 poz.665 z późniejszymi zmianami)a w przypadku określonym w art. 178 ust.1

ustawy prawo bankowe – inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem

wejścia w życie ustawy o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe . Warunek zostanie

oceniony w systemie zero – jedynkowym, tzn. spełnia – nie spełnia na podstawie

przedłożonych oświadczeń i dokumentów. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania ww.

warunku będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego

oferty.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 5.1)

W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU: ważne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane przez

właściwy organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej tj. Komisji

Nadzoru Bankowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr.72 poz.665 z późniejszymi

zmianami)a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy prawo bankowe – inny

dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy o

której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe .

W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU: DOTYCZY BANKÓW ważne zezwolenie na prowadzenie działalności

bankowej wydane przez właściwy organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności

bankowej tj. Komisji Nadzoru Bankowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr.72 poz.665 z

późniejszymi zmianami)a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy prawo bankowe –

inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy o

której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe .

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.
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Punkt: 6.2)

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

postępowaniu: Data: 2018-08-20, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

polski

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-23, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski
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