
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 34920-2014 z dnia 2014-01-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i jego przetworów do Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. 

Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie, w ilości i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ

Termin składania ofert: 2014-02-07 

Numer ogłoszenia: 39172 - 2014; data zamieszczenia: 04.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 34920 - 2014 data 30.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6. 

W ogłoszeniu jest: 1. Oferta (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Zestawienie asortymentu (Załącznik nr 2 do 

SIWZ), 3. Dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania 

zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych 

dokumentów (np. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie). 4.Potwierdzenie 

wdrożenia i stosowania systemu HACCP w postaci: - oświadczenia wykonawcy w zakresie stosowania i 

wdrażania systemu HACCP w firmie lub - certyfikatu systemu HACCP wydanego przez firmy 

posiadające stosowne akredytacje lub - zaświadczenia wydanego przez Państwowy (Powiatowy) 

Inspektorat Weterynaryjny lub Sanitarny o objęciu nadzorem funkcjonowania systemu HACCP u 

wykonawcy.. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferta (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Zestawienie asortymentu (Załącznik 

nr 2 do SIWZ), 3. Dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do 

podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa 

lub innych dokumentów (np. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie). 

4.Potwierdzenie wdrożenia i stosowania systemu HACCP w postaci: - oświadczenia wykonawcy w 

zakresie stosowania i wdrożenia systemu HACCP w firmie lub - certyfikatu systemu HACCP wydanego 

przez firmy posiadające stosowne akredytacje lub - zaświadczenia wydanego przez Państwowy 

(Powiatowy) Inspektorat Weterynaryjny lub Sanitarny o objęciu nadzorem funkcjonowania systemu 
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HACCP u wykonawcy.. 
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