
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 19277-2015 z dnia 2015-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu krótkoterminowej poŜyczki odnawialnej w 

wysokości 2 500 000,00 PLN (kaŜda spłata powoduje odnowienie limitu i moŜliwość wielokrotnego wykorzystania 

poŜyczki w ramach... 

Termin składania ofert: 2015-02-20  

Numer ogłoszenia: 35472 - 2015; data zamieszczenia:  17.02.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  19277 - 2015 data 12.02.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o., 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:  III.3.1).  

W ogłoszeniu jest:  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, - koncesja, zezwolenie lub licencja - dokumenty 

uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Brak wpisu dotyczącego warunku posiadania uprawnień do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania..  

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

W ogłoszeniu jest:  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy 

przedłoŜyć: 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: Brak wymagań.  

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: 

20.02.2015 godzina 10:00, miejsce: w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 
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Sosnowiec, kancelaria III p..  

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

lub ofert: 23.02.2015 godzina 12:30, miejsce: w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. ul. Szpitalna 

1, 41-219 Sosnowiec, kancelaria III p..  
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