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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2016 (1)
Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na dostawy  materiałów  opatrunkowych,
szewnych,  fartuchów  chirurgicznych,  serwet,  zestawów  operacyjnych,  pieluszek,
podkładów, taśm do leczenia nietrzymania moczu

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W  związku  z  modyfikacją  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art.  38 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164),
Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

W załączniku nr 5 Wzór umowy do Specyfikacji §1 ust. 2 było:
1. Wykonawca dostarczać  będzie  przedmiot  zamówienia  środkiem transportu,  na własny

koszt  i  ryzyko,  do  apteki  Zamawiającego  znajdującej  się  w  jego  siedzibie,  zgodnie  z

bieżącymi zamówieniami Zamawiającego (przekazanymi Wykonawcy w formie pisemnej,

faxem  na  nr:  …  lub  za  pomocą  poczty  elektronicznej  na  adres  e-mail

….....................................)  w  terminie  do  3  dni  roboczych   od  chwili  otrzymania

zamówienia, w dni robocze w godz. 7.00-14.00. Za datę i miejsce dostawy uważa się datę

i miejsce wydania towaru osobie upoważnionej do odbioru towaru przez Zamawiającego.

Wykonawca umożliwi składanie zamówień w dni robocze, w godz. od … do … .

Dnia 08.06.2016 r. załacznik nr 5 Wzór umowy do Specyfikacji §1 ust. 2 otrzymuje nowe

brzmienie:
2. Wykonawca dostarczać  będzie  przedmiot  zamówienia  środkiem transportu,  na własny

koszt  i  ryzyko,  do  apteki  Zamawiającego  znajdującej  się  w  jego  siedzibie,  zgodnie  z

bieżącymi zamówieniami Zamawiającego (przekazanymi Wykonawcy w formie pisemnej,

faxem  na  nr:  …  lub  za  pomocą  poczty  elektronicznej  na  adres  e-mail

….....................................)  w  terminie  do  3  dni  roboczych   od  chwili  otrzymania

zamówienia, w dni robocze w godz. 7.00-14.30. Za datę i miejsce dostawy uważa się datę

i miejsce wydania towaru osobie upoważnionej do odbioru towaru przez Zamawiającego.

Wykonawca umożliwi składanie zamówień w dni robocze, w godz. od … do … .
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