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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:  postępowania  nr  SPZOZ/PN/11/2013  prowadzonego  przetargu  nieograniczonego  na 
dostawę sprzętu materiałów opatrunkowych dla  SPZOZ Sanok 

SPROSTOWANIE 
dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ 

(formularz cenowy przedmiotu zamówienia  zadanie 6– kolumna j.m. )  
 

Jest

Zadanie nr 6 – opaski gipsowe, podkłady pod gips

Lp. Nazwa towaru Nazwa handlowa produktu 
oferowanego 

j.m. ilość

1 Opaska z gipsu naturalnego nanoszona dwustronnie 
szybkowiążąca 4-6minut 
10cm x 3m pakowana po 2 sztuki,
opakowanie chroniące przed wilgocią 

szt 800

2 Opaska z gipsu naturalnego nanoszona  dwustronnie 
szybkowiążąca 4-6minut 
12cm x 3m pakowana po 2 sztuki,
opakowanie chroniące przed wilgocią 

szt 800

3 Opaska z gipsu naturalnego nanoszona  dwustronnie 
szybkowiążąca 4-6minut 
14cm x 3m pakowana po 2 sztuki,
opakowanie chroniące przed wilgocią 

szt 1600

4 Syntetyczny podkład podgipsowy
  10cm x 3m w rolce

szt 1300

5 Syntetyczny podkład podgipsowy
  15cm x 3m w rolce

szt 1700
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MA BYĆ 

Zadanie nr 6 – opaski gipsowe, podkłady pod gips

Lp. Nazwa towaru Nazwa handlowa produktu 
oferowanego 

j.m. ilość

1 Opaska z gipsu naturalnego nanoszona dwustronnie 
szybkowiążąca 4-6minut 
10cm x 3m pakowana po 2 sztuki,
opakowanie chroniące przed wilgocią 

op 800

2 Opaska z gipsu naturalnego nanoszona  dwustronnie 
szybkowiążąca 4-6minut 
12cm x 3m pakowana po 2 sztuki,
opakowanie chroniące przed wilgocią 

op 800

3 Opaska z gipsu naturalnego nanoszona  dwustronnie 
szybkowiążąca 4-6minut 
14cm x 3m pakowana po 2 sztuki,
opakowanie chroniące przed wilgocią 

op 1600

4 Syntetyczny podkład podgipsowy
  10cm x 3m w rolce

szt 1300

5 Syntetyczny podkład podgipsowy
  15cm x 3m w rolce

szt 1700

Zważywszy na powyższe, jednocześnie mając na względzie umożliwienie potencjalnym 
wykonawcom złożenie  ofert,  zgodnie  z  art.  38  ust.  6  prawa zamówień publicznych 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego 
do wprowadzenia w ofertach.

Termin i sposób wniesienia wadium w pieniądzu - zmienia się termin na: 
płatne do dnia 06.03.2013r. o godzinie 10.00
Termin i sposób wniesienia wadium w innej formie - zmienia się na termin na : 
płatne do dnia 06.03.2013r. o godzinie 10.00

Nowy termin składania ofert upływa 06.03.2013r. o godz. 1000

Nowy termin otwarcia ofert  06.03.2013r o godz. 1100

Z poważaniem 
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