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 do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego   na  
dostawę paliw różnych  do samochodów SPZOZ w Sanoku     .   nr  

postępowania SPZOZ/PN/13/2015

POPRAWA OMYŁKI
SPROSTOWANIE

JEST 

V.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
Dopuszcza  się  składanie  ofert  na  poszczególne  zadania,  w  przypadku  niewypełnienia
jakiejkolwiek  pozycji  w  danym  zadaniu  (ofercie)  -  taką  niepełną  ofertę  na  dane  zadanie
zamawiający odrzuci.

Zadanie nr 1 – dostawa o charakterze sukcesywnym etyliny Pb-95 w ilości  400 litrów oraz oleju
napędowego  (ON) w ilości  54 000 litrów  do samochodów SPZOZ w Sanoku, wg. CPV –
09.13.41.00 -8, CPV – 09.13.21.00-4. 
Zadanie nr 2 – dostawa o charakterze sukcesywnym gazu propan – butan (LPG) w ilości 3 500
litrów do samochodów SPZOZ w Sanoku, wg. CPV – 09.12.20.00-0 
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.

MA BYĆ

V.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
Dopuszcza  się  składanie  ofert  na  poszczególne  zadania,  w  przypadku  niewypełnienia
jakiejkolwiek  pozycji  w  danym  zadaniu  (ofercie)  -  taką  niepełną  ofertę  na  dane  zadanie
zamawiający odrzuci.

Zadanie nr 1 – dostawa o charakterze sukcesywnym etyliny Pb-95 w ilości  300 litrów oraz oleju
napędowego  (ON) w ilości  52 000 litrów  do samochodów SPZOZ w Sanoku, wg. CPV –
09.13.41.00 -8, CPV – 09.13.21.00-4. 
Zadanie nr 2 – dostawa o charakterze sukcesywnym gazu propan – butan (LPG) w ilości 3 500
litrów do samochodów SPZOZ w Sanoku, wg. CPV – 09.12.20.00-0 
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.

            Z poważaniem
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