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Ogłoszenie nr 540043125-N-2019 z dnia 06-03-2019 r.

Tomaszów Lubelski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 520101-N-2019
Data: 01/03/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów
Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 6644411 do 19, e-mail zampub@szpital-tomaszow.pl, faks 846 642 521.
Adres strony internetowej (url): https://www.szpital-tomaszow.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.1
W ogłoszeniu jest: Ze względu na poufny charakter informacji zawartych w Załącznikach: Nr 1a, 1b oraz w Załącznikach nr: 2, 3, 8.1 i 8.2
do SIWZ, zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający nie udostępnia ich na swojej stronie internetowej. Załączniki poufne można
otrzymać po uprzednim złożeniu wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy na adres email: zampub@ szpitaltomaszow.pl Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści dokumentów i informacji zawartych w poufnej części SIWZ,
zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j.: Dz. U. z
2018 r. poz. 999 ze zm.).
W ogłoszeniu powinno być: Ze względu na poufny charakter informacji zawartych w Załącznikach: Nr 1a, 1b oraz w Załącznikach nr: 2, 3,
8.1 i 8.2 do SIWZ, zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający nie udostępnia ich na swojej stronie internetowej. Załączniki poufne
można otrzymać po uprzednim złożeniu wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy tj. Towarzystwa Ubezpieczeń na adres
email: zampub@ szpital-tomaszow.pl Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści dokumentów i informacji zawartych
w poufnej części SIWZ, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 999 ze zm.).
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