
          
            Grudziądz, dnia 01.10.2019 r. 

 
         

Wszyscy Wykonawcy 
    

ZP - 2191/19 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dzierżawę urządzeń do Centralnej Sterylizatorni                        
(znak sprawy: Z/37/PN/19). 
 
 

Zamawiający jest w trakcie opracowywania odpowiedzi na zapytania Wykonawców, które 
niebawem zamieści na stronie internetowej Zamawiającego www.przetargi.bieganski.org 
 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia 07.10.2019 r. do 
godziny 12:30. 
 Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na 
dzień 07.10.2019 r. na godzinę 13:00. 

 
 

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  

- w pkt. X  
 

zapis o treści: 
„Przetarg nieograniczony na dzierżawę urządzeń do Centralnej Sterylizatorni" 
                                                          oraz 
                                         Znak sprawy: Z/37/PN/19 
                           „Nie otwierać przed 03.10.2019 r. godz. 13.00”. 

otrzymuje brzmienie: 
„Przetarg nieograniczony na dzierżawę urządzeń do Centralnej Sterylizatorni" 

                                                          oraz 
                                         Znak sprawy: Z/37/PN/19 
                           „Nie otwierać przed 07.10.2019 r. godz. 13.00”. 

 
- w pkt. XI. który otrzymuje brzmienie: 
 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
1. Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 

Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17,  
86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 
14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 07.10.2019 r. do godz. 12.30. 

2. W przypadku złożenia oferty po terminie, wskazanym w pkt. 1, Zamawiający 
niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter Dział Zamówień 
Publicznych w dniu 07.10.2019 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy 
otwieraniu ofert. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia . 
Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org       
w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu. 

 
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie. 
 


