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Grudziądz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 769274-N-2020

Data: 21/12/2020

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 przetargi@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: I

Punkt: IV

W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście

W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do
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udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pocztą tradycyjną, kurierem lub

osobiście Adres: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w

Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, I piętro, pok. nr 119

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający dopuszcza

składanie ofert częściowych – 3 zadania 2) Zamawiający nie przewiduje: a) składania ofert

wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 Pzp); b) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt. 7 Pzp (art. 36 ust. 2 pkt. 3 Pzp); c) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 Pzp); d)

rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 Pzp.); e) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2

pkt. 7 Pzp.); f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 Pzp.); g)

zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 3) Zamawiający nie zastrzega

obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – art. 36a ust. 1

ustawy PZP. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcy winien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcom (art. 36b ust 1 Pzp), firmy tych podwykonawców. W przypadku, gdy

Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. Powierzenie

wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za

należyte wykonanie zamówienia.
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