
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 351662-2013 z dnia 2013-08-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec 

Zamówienie składa się z 30 części tzw. pakietów, z których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Pakiet nr 1 - 

nici ogólne; Pakiet nr 2 - nici ogólne; Pakiet nr 3 - nici ogólne; Pakiet nr 4 - nici specjalistyczne; Pakiet... 

Termin składania ofert: 2013-09-09  

Numer ogłoszenia: 359114 - 2013; data zamieszczenia : 05.09.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  351662 - 2013 data 30.08.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 

111, fax. 32 41 30 112. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).  

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

09.09.2013 godzina 10:00.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

11.09.2013 godzina 10:00.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.1).  

W ogłoszeniu jest:  b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert,.  

W ogłoszeniu powinno by ć: nie wymaga się.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.4.1).  

W ogłoszeniu jest:  potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia 

lub licencje.  

W ogłoszeniu powinno by ć: nie wymaga się.  
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