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 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” - powtórka  

nr postępowania SPZOZ/PN/65/2013 
 

  

Zmianie ulega załącznik nr 7 do SIWZ 

 

JEST 
 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ nr SPZOZ/PN/65/2013 

 

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

(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” - powtórka nr postępowania SPZOZ/PN/65/2013 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/65/2013 

 

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

(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” powtórka nr postępowania 

SPZOZ/PN/65/2013 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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W ZAKRESIE ZADANIA NR 7 (Wózek kąpielowo – transportowy) 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY SPRZĘT POSIADAŁ 

GWARANCJĘ NA OKRES NIE KRÓTSZY NIŻ 12 MIESIĘCY. 
 

 

 

 

Z poważaniem 

 


