
Numer ogłoszenia: 226220 - 2013; data zamieszczenia : 12.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  225562 - 2013 data 12.06.2013 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.1.4).

W ogłoszeniu jest:  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup o charakterze sukcesywnym warzyw, owoców i innych dla SPZOZ w

Sanoku, ul. 800-lecia 26, z podziałem zamawianego asortymentu na 2 zadania (części) z godnie z częścią V SIWZ Opis części

Zamówienia wraz z ich dostarczeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Kuchni nr 1 SPZOZ w Sanoku, ul. 800-lecia 26, zgodnie z

załącznikiem nr 2 do SIWZ. 2.Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu

zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień

CPV- 15.30.00.00- 1 - owoce, warzywa i podobne produkty 3.Wykonawca zaoferuje 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia

prawidłowej faktury VAT oraz zaoferuje minimalny okres niezmienności cen min - 180 dni licząc od daty podpisania umowy (udzielenia

zamówienia). Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ...

W ogłoszeniu powinno by ć: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup o charakterze sukcesywnym warzyw, owoców i innych dla

SPZOZ w Sanoku, ul. 800-lecia 26, z podziałem zamawianego asortymentu na 2 zadania (części) z godnie z częścią V SIWZ Opis

części Zamówienia wraz z ich dostarczeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Kuchni nr 1 SPZOZ w Sanoku, ul. 800-lecia 26, zgodnie

z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 2.Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu

zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień

CPV- 15.30.00.00- 1 - owoce, warzywa i podobne produkty 3.Wykonawca zaoferuje 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia

prawidłowej faktury VAT oraz zaoferuje okres niezmienności cen 365 dni licząc od daty podpisania umowy (udzielenia zamówienia).

Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ...

file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/USTAWI~1/Temp/226220-2013.html

1 z 1 2013-06-12 14:27


