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Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

 

MODYFIKACJA 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie modyfikuje 

treść SIWZ w ten sposób, że: 

W załączniku nr 4 do siwz –JEDZ str. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

 
 

 
 

 

 

 

ZP.261.2.2018                                   Załącznik nr 4 do siwz (JEDZ) 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

 
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub 

podmiotu zamawiającego 
 

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 
opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części 1 zostaną automatycznie 
wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. (

1
) Adres publikacyjny 

stosownego ogłoszenia (
2
) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

 

Dz.U. S 20 numer    data 30/01/2018 strona [http://ted.europa.eu], 

Numer ogłoszenia w DZ.U.S: 2018/S 020-041190 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne 
informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na 
poziomie krajowym): [     ] 



 
 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny 
serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia 
tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

 

Tożsamość zamawiającego (
3
)  Odpowiedź:  

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowiedź:  

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia (
4
): Dostawa aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej 

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) (

5
): 

ZP.261.2.2018 

 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien 
wypełnić wykonawca. 

 
              UWAGA: ZMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY PRZY SKŁADANIU  OFERTY 

POSŁUGIWAĆ SIĘ   ZMODYFIKOWANYM załącznikiem nr 4 do siwz. 

 

 

                                        Zamawiający 


