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,SZPrTAL PoWtAToWY WE \ryR.ZEŚNIon
§POŁKA 7, a.o.

62-300 Września, trl. $łowackiego 2

System
zarządzania
lSO 9001:2015

lD 9105047698

Znak sprawy: SA-381- 16/20

Września 15.I0.2020r.

Do wiadomości dla Wykonawców
biorący udział w postępowaniu

DoĘcry: przetargu nieograniczonego na zakupi i dostawę łvyrobów medycznych.

MODYFIKACJA ZAPISOW SrWZ

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia ż9 sĘcznla, ż004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz, U. z 2019
poz. 1 843) Zamaw iający wprowadza modyfi kacj ę SIWZ popt zez zmianę:

1) Rozdziah 1 pkt. 10.17 - opis przygotowania ofeffy
2) Rozdztału 1 pkt. 14.1 i 14.ż - miejsce oraz termin składania i otwarcia ofer1.

Po modyfikacji pkt. 10.1,7 - uryskuje brzmienie:
Ofertę wraz z oświadczęniami i dokumentami naleĘ umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bęz uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno byó
oznaazone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

,,SzpitalPowiatowy we Wrzęśni" Sp. z o.o.,
ul. Słowackiego ż, 6ż- 300 Września

Sekretariat, pokój nr 104

NAZWA I ADRES WYKONAWCY
oraz opisane:

,, zakupi i dostawa wyrobów medycznych "

Nie otwierać przed dniem ż1.10.20ż0 r., godz.lżz30

Po modyfikacji pkt.14.1 i I4.2 - uryskuie brzmienie:

14.1. Oferty powinny byó złożone za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczone
osobiście w siedzibie ZamawiĄącego: ,,Szpital Powiatowy wę Wrześni" Sp. , o.o.,ul. Słowackiego 2,
6Ż- 300 Wrzęśnia w Sekretariacie, pokój nr 104 w tęrminie do dnia 21.I0.20żOr. do godziny 12:00

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: : ,,Szpital Powiatowy wę Wrześni" Sp. z o.o.,ul.
Słowackiego 2, 62- 300 Wrzęśnia w sekretariacieo pokój nr 104 w tęrminie do dnia ż1.10.2020 r, do
godziny 12:30

,,Szpital Por.viatowy we Wrzęśni" Sp. z o. o, rtl. Słowackiego 2, 62łOa Września lj

zaręjeslrowana r.v Sąclzie Rejonowynr Poznań - Nowę Miasto i Wilrla rv Poznaniu, tX Wydeia1 Gospodarczy
Kraiorvego Reiestru Sądowego KRS 0000290l?2" NIP 789-16-92,746. REOON 300?06140

Wysokość kap itałił zakładowego : 3 5.5 05. 000,00 zł
cęntrala:+48 61 437 05 00 sekrelariat; ,1-48 61 437 05 90 fux; +48 61 437 97 3a

rvrvlv.szDitąlwrzęsnia.bonre,p1; e-nrai1: sękretariat@szpitąl]ł,Lzesnia.home.Bl;


