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Wszyscy Wykonawcy 
  
         
 
ZP - 2865 / 18 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę wyposaŜenia oddziału anestezjologii i intensywnej 
terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń  (znak sprawy: Z/29/PN/18). 
 
 

 
W związku z opracowywaniem odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w przedmiotowym 

postępowaniu, Zamawiający niniejszym przedłuŜa termin składania ofert w do dnia 19.09.2018r. 
do godz. 12:00. 
Wskutek przedłuŜenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień 
19.09.2018 r. na godz. 12:30. 
 

Zamawiający niniejszym zmienia w SIWZ : 
 
Zapis w pkt. X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 
 
jest: 
„Przetarg nieograniczony – dostawa wyposaŜenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii 
wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń" 
oraz  
Znak sprawy: Z/29/PN/18 
„Nie otwierać przed 14.09.2018 r. godz. 12.30” 

 
powinno być: 
„Przetarg nieograniczony – dostawa wyposaŜenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii 
wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń" 
oraz  
Znak sprawy: Z/29/PN/18 
„Nie otwierać przed 19.09.2018 r. godz. 12.30” 

 
 
Zapis w pkt. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
jest: 
 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć 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 108A, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych 
od pracy), nie później niŜ do 14.09.2018 r. godz. 12.00. 

2. 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 14.09.2018 r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu 
ofert.” 



 
powinno być: 
1. „Ofertę naleŜy złoŜyć 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 108A, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych 
od pracy), nie później niŜ do 19.09.2018 r. godz. 12.00. 

   2. 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 
19.09.2018 r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.” 

 
 

 
  
    Zamawiający informuje, Ŝe w dniu 11.09.2018 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w w/w zakresie. 
 


