
Ogłoszenia powiązane:  

Ogłoszenie nr 371770-2016 z dnia 21-12-2016 - Tarnów  

Dostawy igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów wraz z 

dzierżawą zamkniętego systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą 

USG. Zakres rzeczowy określa Formularz ...  

Termin składania ofert/wniosków: 02-01-2017  

 

Ogłoszenie nr 371831 - 2016 z dnia 2016-12-21 r.  

Tarnów:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 371770 

Data: 21/12/2016 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Krajowy numer identyfikacyjny 

31340800000, ul. ul. Szpitalna  13, 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 

63 10 341, e-mail zamowienia@ssz.tar.pl, faks 146 310 337.  

Adres strony internetowej (url): www.ssz.tar.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.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1.Wykonawca załączy do oferty: 1.1 Wypełniony i 

podpisany Załącznik Nr 1 do SIWZ określający wymagane i oferowane parametry przedmiotu 

zamówienia. 1.2.Oświadczenie, że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie siłami 

własnymi (złożone w pkt.V.1 Formularza Ofertowego), a w przypadku powierzenia części 

zamówienia podwykonawcom należy (w pkt.V.2 Formularza Ofertowego) wskazać część 



zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz podać firmy 

tych podwykonawców. 1.3.Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z treścią specyfikacji, 

nie wnosi co do niej zastrzeżeń i akceptuje ogólne warunki umowy ujęte w niniejszej 

specyfikacji (złożone w pkt.V.3 i 4 Formularza Ofertowego). 1.4.W przypadku podmiotów 

występujących wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo osoby (osób) do reprezentowania w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do 

oferty kopię jakiegoś dokumentu, za wyjątkiem oświadczeń, winna być ona poświadczona “za 

zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę, wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

pisemnej lub w formie elektronicznej. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane w niniejszym 

postępowaniu oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.2.1 SIWZ w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz dokumenty wymienione w 

pkt IV.1.3.1 SIWZ muszą być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe dokumenty i 

oświadczenia przez podmioty występujące wspólnie, a oferta musi być podpisana przez 

pełnomocnika, o którym mowa w art.23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 


