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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
Dział Zamówień Publicznych 

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 
tel./fax +48 13 46 56 290 

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl 
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS 

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów 
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345 

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok 

SPZOZ/SAN/ZP/242/2013                                     Sanok, dnia 22.10.2013r. 

 

 do wszystkich uczestników postępowania 

 

 

ZMIANY W SIWZ – SPROSTOWANIE 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  zakup 

sprzętu medycznego w ramach zadania „Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budowę 

oddziału Neurologicznego wraz z administracją – realizacja prac niezbędnych do 

rozpoczęcia funkcjonowania nowego obiektu” nr postępowania SPZOZ/PN/55/2013 
 

  

Zmianie ulega załącznik nr 7 do SIWZ 

 

JEST 
 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013 

 

.......................................... 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Sterylizator parowy oferowany przez naszą Firmę w postępowaniu na zakup sprzętu 

medycznego w ramach zadania „Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budowę oddziału 

Neurologicznego wraz z administracją – realizacja prac niezbędnych do rozpoczęcia 

funkcjonowania nowego obiektu” nr postępowania SPZOZ/PN/55/2013 pod nazwą 

….................................................typ/model....................nr katalogowy............................ jest 

dopuszczona do obrotu i używania zgodnie z przepisami 

*....................................................................................................................... 

 

Zobowiązuję się do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających powyższy stan rzeczy. 

 

 

* należy powołać podstawę prawną i wskazać akty dopuszczające dany przedmiot do obrotu 

i używania  

 

 

 

http://www.zozsanok.pl/
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........................., DNIA ................                                               ........................................................ 

(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 

 

 

 

POWINNO BYĆ 

 
Załącznik nr 7 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013 

 

.......................................... 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

……………………..……….. zadanie nr……………. oferowany przez naszą Firmę w 

postępowaniu na zakup sprzętu medycznego w ramach zadania „Rozbudowa Szpitala w 

Sanoku poprzez budowę oddziału Neurologicznego wraz z administracją – realizacja prac 

niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania nowego obiektu” nr postępowania 

SPZOZ/PN/55/2013 pod nazwą ….................................................typ/model....................nr 

katalogowy............................ jest dopuszczona do obrotu i używania zgodnie z przepisami 

*....................................................................................................................... 

 

Zobowiązuję się do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających powyższy stan rzeczy. 

 

 

* należy powołać podstawę prawną i wskazać akty dopuszczające dany przedmiot do obrotu 

i używania  

 

 

 

 

 

 

........................., DNIA ................                                               ........................................................ 

(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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Zmianie ulega pkt XV SIWZ Wymagania dotyczące wadium 

 

JEST 

1. Termin i sposób wniesienia wadium w pieniądzu. 

Płatne do dnia 24.10.2013 r. do godz. 10.00, z dopiskiem  

,,Wadium nr SPZOZ/PN/55/2013”. 

na konto Zamawiającego Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku nr 58 8642 

0002 2001 0060 1685 0004  

Do potwierdzenia kopią dowodu wpłaty 

2. Termin i sposób wniesienia wadium w innej formie. 

Inne dokumenty wniesienia wadium (poręczenia, gwarancje, itp.) należy dostarczyć do 

siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem ,, Wadium nr SPZOZ/PN/55/2013” , 

nie później jednak niż do dnia 24.10.2013 r. do godz. 10.00 i złożyć w Sekretariacie 

SPZOZ Sanok  

Kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty (jako załącznik)  

Oferta nie zabezpieczona wadium w wymaganej formie zostanie odrzucona bez 

rozpatrywania.  

 

ZMIANA NA 

  1. Termin i sposób wniesienia wadium w pieniądzu. 

Płatne do dnia 30.10.2013 r. do godz. 10.00, z dopiskiem  

,,Wadium nr SPZOZ/PN/55/2013”. 

na konto Zamawiającego Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku nr 58 8642 

0002 2001 0060 1685 0004  

Do potwierdzenia kopią dowodu wpłaty 

2. Termin i sposób wniesienia wadium w innej formie. 

Inne dokumenty wniesienia wadium (poręczenia, gwarancje, itp.) należy dostarczyć do 

siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem ,, Wadium nr SPZOZ/PN/55/2013” , 

nie później jednak niż do dnia 30.10.2013 r. do godz. 10.00 i złożyć w Sekretariacie 

SPZOZ Sanok  

Kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty (jako załącznik)  

Oferta nie zabezpieczona wadium w wymaganej formie zostanie odrzucona bez 

rozpatrywania.  

 

 

 

 



SPZOZ/SAN/ZP/242/2013                         Strona 4 z 4 

  

 

Zmianie ulega pkt XVIII SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

JEST 

1. Miejsce składania ofert: 

Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 – SEKRETRIAT  

2. Termin składania ofert: 

do dnia 24.10.2013 r. godz. 10.00  

3. Miejsce i termin otwarcie ofert: 

Budynek Szpitala SPZOZ w Sanoku ul. Konarskiego 8- piętro II, POK. NR 3 

Dnia 24.10.2013 r. godz. 11.00 

 

ZMIANA NA 

 

1. Miejsce składania ofert: 

Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 – SEKRETRIAT  

2. Termin składania ofert: 

do dnia 30.10.2013 r. godz. 10.00  

3. Miejsce i termin otwarcie ofert: 

Budynek Szpitala SPZOZ w Sanoku ul. Konarskiego 8- piętro II, POK. NR 3 

Dnia 30.10.2013 r. godz. 11.00 

 

 

UWAGA!!! 

Wobec udzielonego sprostowania mającego wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, 

należy uwzględnić zmiany w składanej ofercie. 

 

 

                    Z poważaniem 
 


