
Ogłoszenie nr 540056313-N-2019 z dnia 22-03-2019 r.

Grudziądz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 525509-N-2019

Data: 14/03/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Krajowy numer identyfikacyjny

87029873800000, ul. ul. Rydygiera  15/17, 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo

Polska, tel. 56 6413400, e-mail sekretariat.dyrekcja@bieganski.org, faks 56 4621334.

Adres strony internetowej (url): www.przetargi.bieganski.org

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne:

nie dotyczy

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-03-25, godzina: 12:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane
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oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-03-29, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.3)

W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu

składania ofert)

W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: okres w dniach:30 (od ostatecznego

terminu składania ofert)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 2.2)

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy

wykluczenia: wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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