
 
 

Grudziądz, dnia 15.06.2020 r.  

 

 

 

ZP-1502/20 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy radiofarmaceutyków 
(znak sprawy: Z/34/PN/20). 
 

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 19.06.2020 r. do 

godziny 12:30. 

 Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia 

ofert na dzień 19.06.2020  r. na godzinę 13:00. 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawy radiofarmaceutyków (znak sprawy: Z/34/PN/20): 

1) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział X ust. 8 wykreśla 

się dotychczasową treść zastępując następującą: 

„Przetarg nieograniczony – dostawy radiofarmaceutyków w trybie przetargu 

nieograniczonego” 

oraz 

Znak sprawy: Z/34/PN/20 

„Nie otwierać przed 19.06.2020 r. godz. 13.00”. 

2) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 1 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT wykreśla się 

dotychczasową treść zastępując następującą: 

„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 19.06.2020 r. do godz. 12.30.” 

3) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 3 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA wykreśla się 

dotychczasową treść zastępując następującą: 

Do wszystkich Wykonawców  



 
 

,,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 19.06.2020 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy 

otwieraniu ofert.” 

Powyższa modyfikacja SIWZ stanowi integralną część SIWZ. Pozostała treść postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostaje bez zmian. 


