Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP271-41/19
Kraków, dnia 19.12.2019 r.

wg rozdzielnika
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest „Dostawa sprzętu medycznego wraz z instalacją, uruchomieniem, szkoleniem
personelu oraz wyposażenia z podziałem na 8 pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum
Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2”, nr postępowania: DZP.271–41/19,
Na podstawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U.2019. poz. 1843) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w
zakresie:
I.
Załącznika nr 2B, pakiet nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – poz. 7 (Df4*) Stolik zabiegowy .
W związku z powyższym zamawiający wycofuje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu
20.11.2019 r. załącznik nr 2B, pakiet nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, a w jego miejsce zamieszcza się
nowy załącznik nr 2B pakiet nr 2 do SIWZ – po zmianach.
II.
1) Pkt 11.1.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„11.1.1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 08.01.2019 roku do godziny 09:30”
2) Pkt 11.2.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„11.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Pokoju Umów i Zamówień publicznych, w dniu
08.01.2019 r. o godzinie 10:00.”
W załączeniu:
1) Załącznik nr 2B, pakiet nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – po zmianie.

Modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich
Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
Z poważaniem
Otrzymują:
 strona internetowa Zamawiającego
 a/a
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