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do wszystkich uczestników postępowania 

 

 

 

SPROSTOWANIE 
 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów wewnątrznaczyniowych SPZOZ w Sanoku 

ul.800-lecia 26, nr postępowania SPZOZ/PN/41/2013 
 

 

dotyczy: SIWZ XV Wymagania dotyczące wadium 

 

 

JEST 

zad.21( Igły do angiografii ze skrzydełkami) – 1200,00 zł 

 

 

POWINNO BYĆ: 

zad.21 (Igły do angiografii ze skrzydełkami) – 12,00 zł 

 

 

 

 

dotyczy: SIWZ XII Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają 

dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowanie  

 

JEST 

1. Druki, które należy wypełnić i podpisać (wyłącznie przez osoby uprawnione do 

reprezentowania firmy), załączyć do oferty: 

a) Formularz ofertowy – zał. nr 1 

b) Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy – zał. nr 2 

c) Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 Ustawy – zał. nr 3 

d) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z post. na pods. z art. 24 ust1 

Ustawy– zał. nr 4 

e) Oświadczenie dotyczące dopuszczenie do obrotu - zał. nr 5 
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f) Parafowany wzór umowy– zał. nr 6(zalecane) 

g) Informacja o produkcie – zał. nr 7 

h) wykaz dostaw – zał. nr 8  

i) wykaz próbek- zał nr 9 

j) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej– zał. nr 10 

 

 

POWINNO BYĆ: 

1. Druki, które należy wypełnić i podpisać (wyłącznie przez osoby uprawnione do 

reprezentowania firmy), załączyć do oferty: 

a) Formularz ofertowy – zał. nr 1 

b) Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy – zał. nr 2 

c) Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 Ustawy – zał. nr 3 

d) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z post. na pods. z art. 24 ust1 

Ustawy– zał. nr 4 

e) Oświadczenie dotyczące dopuszczenie do obrotu - zał. nr 5 

f) Parafowany wzór umowy– zał. nr 6(zalecane) 

g) Informacja o produkcie – zał. nr 7 

h) wykaz dostaw – zał. nr 8  

i) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej– zał. nr 10 

 

 

 

 

UWAGA ! 

W związku z udzielonych sprostowaniem prosimy o wpłatę wadium w odpowiedniej wysokości 

dla danego zadania. 

Zamawiający w postępowaniu nie wymaga dostarczenia próbek oraz anuluje załącznik o 

nazwie  „Wykaz przekazanych nieodpłatnie próbek” – strona 29 SIWZ. 

 
 
 
 
 

                    Z poważaniem 
 


