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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn, ,.Dosta§a rękawic dla Powiato\łe8o Zespolu Szpitali"

ZMIANA SIWZ

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznyclr

(tekstjednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) informuje, iż zlnienia siwz poprzez przedłużenie terD]inu

składania ofeń z dnia 2'7 pńdzierr'ikaż020i o godzinie 9,00 na dzień 02 liśtopada 2020r. o godzini€ 9.00.

Termin otwarcia ofelt ulega pźedłużeniu z dni a2'7 pażdzięrŃka2020r. o godzinie 9.30 na dzi€ń 02 listopada

2020r. o godzinie 9.30.

Wobec powyższego zmianie ulega brzmienie treści siwz w następującym zakresie:

1. sIwZI Rozdzial 13 ust. 13.1. otrżvmui€ naśtcDuiac€ brzmienie:

Bvło:

13.1. TERMIN SKŁADANIA oFERT|

olcrtę na]cży Z}ożyć \\, sposób gwarantuiący nienarrrszalność, il zamknigici, niepI7l:j7ll)ożyslei kopelcie, $,

siedzibie Zaruawiającego Powiato§,y Zęspól SZpitali w oleśnicy, ul, Arllii Krajolvej ]. 56-400 oleśnica.

lV piętio Sckrctariat pokói nr 409 do dnia 27 października 2020 r. dtl godziny 9(|l|.

J€§t (nowe brzmienie):

13.1. TERMIN SKłADANIA oFDRT:

of'eltę Dależ} zlożyć w sposób gwaranlLliąc), lticnaruszalność, w Zamkniętej, niepźezloczyslci kopcrcic. w

siedzibie Zamawiającego Po*,iato[y Zespół Sżpitali \Y Oleśnicy. ul, A tlii Klaio§,ei l, 56-400 Ol€śnica,

lV piętro Sckrctarial - pokó] nr 409 - do dnią 02 listopada 2020 r. do godzin1, 900,

2. slwz: Rozdział 13 u§t. l3.6. otrzvmuie na§teDuiace blzmie ic:



Potviatolly Zespół Szpitali w 0leśnicy

BvłoI

13.6, TDRMIN oTwARcIA oFERT:

otwarcie ofen odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Z€spole Szpitaliw oleśnicy, ul,

Alrnii Krajowcj l, 56,400 Olcśnica, IV piętro - sckrctariat, pokój nr 409 - w dniu 27 października

2020 r. o godzinie 9J0,

Jćst (nowc brzmienie):

13.6. TDRMIN OTWARCIA oFERT:

otwarcic ofcrt odbędzie się w siedzibi€ Zamawiającego w Powiatowym Zespole Szpitali w oleśnicy, ul.

Armii Krajowei l, 56_400 oleśnica, IV piętro - sekretariat, pokój nr 409 - w dniu 02 listopada 2020r.

o godzinie 930.

Po\],żs^ Znriina \iWZ stano\,i intcglalną cZęść si\\,Z i nalcży.ią UwZględnió w przygotlr§,anci of'crcic.
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