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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92831-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Parczew: Produkty farmaceutyczne
2013/S 057-092831

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 136, Osoba
do kontaktów: Marianna Korniluk, 21-200 Parczew, Parczew21-200, POLSKA.
Tel.:  +48 833552113. Faks:  +48 833552113. E-mail: zaopspzozparczew@wp.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 1.3.2013, 2013/S 43-068464)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33600000, 33690000, 33692000
Produkty farmaceutyczne
Różne produkty lecznicze
Roztwory lecznicze
Zamiast:

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, o których mowa w pkt 5(SIWZ),
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanegoprzez Zamawiającego
w rozdz. II pkt 1 ppkt 4 siwz warunku.
5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w rozdz. II pkt 1 ppkt 4 siwz polega nazdolnościach
finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia
informacji, o której mowa w pkt. 5 (SIWZ), dotyczącej tych podmiotów
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
08.04.2013 (12:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
08.04.2013 (13:00)
Powinno być:

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, o których mowa w pkt 4(SIWZ),
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanegoprzez Zamawiającego
w rozdz. II pkt 1 ppkt 4 siwz warunku.
5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w rozdz. II pkt 1 ppkt 4 siwz polega nazdolnościach
finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia
informacji, o której mowa w pkt. 4 (SIWZ), dotyczącej tych podmiotów.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
11.04.2013 (12:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
11.04.2013 (13:00)
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