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Tarnowskie Góry:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 9999

Data: 18/01/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna, Krajowy numer identyfikacyjny 24151294000000, ul. ul. Pyskowicka  , 42612   Tarnowskie Góry, woj. śląskie,

państwo Polska, tel. 32 285 40 58, e-mail zp@wspsa.pl, faks 32 384 54 04.

Adres strony internetowej (url): www.spsa.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.1

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada koncesję, zezwolenie lub licencję - dokumenty uprawniające do

prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada koncesję, zezwolenie lub licencję - dokumenty

uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia - w przypadku udzielenia finansowania przez Wykonawcę będącego

podmiotem nie bankowym w rozumieniu art. 178 ust 1 ustawy – Prawo bankowe warunek dotyczący posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

objętym przedmiotem zamówienia nie będzie wymagane.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga oświadczenia w zakresie zatrudnienia min. jednej osoby na umowę o pracę uczestniczącej w wykonywaniu zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy: nie

Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 9999-2017 z dnia 18-01-2017 - Tarnowskie Góry
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie finansowania w formie kredytu / pożyczki odnawialnej z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Zamawiającego. 1.
1. Przy udzieleniu finansowania nal...
Termin składania ofert/wniosków: 26-01-2017

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d49dbf60-df91-42f5-a12b-...
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