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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Novum-Med Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 9321366300000, ul. ul. Mickiewicza  26,

89-410   Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3896231, e-mail

szpitalwiecbork@post.pl, sekretariat@szpital-wiecbork.pl, faks 52 3897263.

Adres strony internetowej (url): www.bip.szpital-wiecbork.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IIII

Punkt: 1.1

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada

aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, czyli obrotem

paliwami ciekłymi udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst

jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 755)

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,

że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, czyli

obrotem paliwami ciekłymi udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo
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energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 755) oraz jest wpisany w wykazie podmiotów

dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od

towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną, na podstawie art. 105c przywołanej ustawy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-01-07, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-01-10, godzina: 11:00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1) koncesja na prowadzenie działalności w zakresie

objętym zamówieniem, czyli obrotem paliwami ciekłymi udzieloną na podstawie ustawy z dnia

10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 755). 2) oświadczenie

Wykonawcy, że jest wpisany w wykazie podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których

mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję

gwarancyjną, na podstawie art. 105c przywołanej ustawy.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 6

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli

jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub

specyfikacji technicznej.
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