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Sanok:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 658588-N-2018

Data: 06/12/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny

37044434500000, ul. ul. 800-lecia  26, 38500   Sanok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.

134 656 290, e-mail zam.pub@zozsanok.pl, faks 134 656 290.

Adres strony internetowej (url): www.zozsanok.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Sposób udostępniania informacji o charakterze

poufnym (jeżeli dotyczy): Część SIWZ objęta poufnością zostanie udostępniona wykonawcy po

złożeniu przez niego wniosku o ich udostępnienie na adres mailowy zam.pub@zozsanok.pl W

treści wniosku wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne oraz nr

postępowania (nr SIWZ), którego wniosek dotyczy. Środki służące ochronie informacji o

charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na

podstawie art. 37 ust. 6 ustawy została podzielona na część zawierającą informacje jawne i część

zawierającą informacje poufne. Treść SIWZ nie objęta poufnością jest dostępna na stronie

internetowej, natomiast część SIWZ objęta poufnością zostanie udostępniona wykonawcy po
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złożeniu przez niego wniosku o ich udostępnienie na adres mailowy zam.pub@zozsanok.pl W

treści wniosku wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne oraz nr

postępowania (nr SIWZ), którego wniosek dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest do

zachowania w tajemnicy treści udostępnionych mu informacji i dokumentów. Powyższą

klauzulą poufności objęte są: szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu

zamówienia oraz wskazane załączniki do SIWZ

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Informacje dodatkowe: Wykonawcy działający w

formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - jeżeli Wykonawca działa w formie

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa nie

będzie zawarta na zasadzie wzajemności.
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