
Gliwice, dnia 8 maja 2019r.

Nazwa: Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Kościuszki 1, 41-100 Gliwice
Kontakt: tel. (32) 231 90 49; fax. (32) 331 65 84
e-mail: sekretariat@szwg.pl; 
strona internetowa: www.szwg.pl

znak postępowania: 1/UZP/19

                                          Do wszystkich Wykonawców

dot. Przetargu nieograniczonego pt:  „Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala 
Wielospecjalistycznego Sp. z o.o. w Gliwicach, z podziałem na 4 części, w ramach zadania pn. 
"Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w zakresie koordynowania i kompleksowej 
opieki nad matką i dzieckiem w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach" w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna  Działanie 10.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia". Nr sprawy 1/UZP/19 

             Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o. informuje, że do dnia 3.05.2019r. 
wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający z uwagi na czas niezbędny do opracowania odpowiedzi na pytania oraz 
czas potrzebny na  zapoznanie się z nimi i sporządzenie ofert przez Wykonawców, 
udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania w dniu 9.05.2019r. 

Zamawiający na podstawie art.38 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych, przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Mając na uwadze powyższe, zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:
rozdział 9 pkt.10
10. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem:

Oferta na 
Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w 

Gliwicach, z podziałem na 4 części, w ramach  zadania pn. „Poprawa jakości świadczonych 
usług medycznych w zakresie koordynowanej i kompleksowej opieki nad matką 

i dzieckiem w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja 
oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia”

Część nr …......( podać na jakie części składana jest oferta)

znak sprawy 1/UZP/19
Nie otwierać przed  15.05.2019 r. do godz. 13:00 ”

UWAGA – w przypadku chęci złożenia oferty na więcej niż jedną cześć, na 
kopercie należy zaznaczyć wszystkie części, na jakie Wykonawca składa ofertę.
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rozdział 10 pkt.1 i 2

1.„Ofertę należy złożyć w lokalizacji Zamawiającego, 
Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1, 41-100 Gliwice
Sekretariat Zarządu poziom”0”. 
w terminie do 15.05.2019r. do godz. 13:00
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego a dokładnie do Sekretariatu Zarządu.
2.Oferty zostaną otwarte w lokalizacji Zamawiającego,
Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1, 41-100 Gliwice, 
sala konferencyjna poziom „0”
w terminie: 15.05.2019 r. o godz. 13:15”.

Zamawiający informuje, że minął termin, w którym zgodnie z art.38 ust.1  ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, jest on zobowiązany do 
udzielania odpowiedzi na zadane pytania.

                                                                              Prezes Zarządu
  
                                                                               dr Beata Sadownik 
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