
        Gliwice dn. 03.07.2018r

ZMIANY
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala 
Wielospecjalistycznego Sp. z o.o w Gliwicach

Zamawiający – Szpital Wielospecjalistyczny Sp z o.o. W Gliwicach dokonuje zmiany w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu w następującym 
zakresie:

I. Zmienia się postanowienie Rozdziału XIV SIWZ o dotychczasowej treści:

„Termin wykonania zamówienia zgodnie z ofertą, ale nie później niż do dnia 31.08.2018”

nadając wskazanemu postanowieniu, następujące brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia zgodnie z ofertą, ale nie później niż do dnia 10.09.2018”

II. Zmienia się postanowienie Rozdziału XX pkt 2 SIWZ o dotychczasowej treści:

„Nie otwierać przed 04.07.2018 godz. 13.30”

nadając wskazanemu postanowieniu, następujące brzmienie:

„Nie otwierać przed 04.07.2018 godz. 13.30”

III.  Zmienia się postanowienie Rozdziału XXII pkt 1 SIWZ o dotychczasowej treści:

„Ofertę należy złożyć w Szpitalu Wielospecjalistycznym sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1
, nie później niż do 04.07.18 r. do godz. 1300”

nadając wskazanemu postanowieniu, następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w Szpitalu Wielospecjalistycznym sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1
, nie później niż do 23.07.18 r. do godz. 1300”

IV. Zmienia się postanowienie Rozdziału XXII pkt 3 SIWZ o dotychczasowej treści:

„Zamawiający dokona otwarcia kopert z ofertami i zmianami w dniu 04.07.2018 r. o godz. 13 30 w 
siedzibie Zamawiającego Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1 
( sala narad)”

nadając wskazanemu postanowieniu, następujące brzmienie:



„Zamawiający dokona otwarcia kopert z ofertami i zmianami w dniu 23.07.2018 r. o godz. 13 30 w 
siedzibie Zamawiającego Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1 
( sala narad)”

V. Zmienia się postanowienie Rozdziału XXIV ad 1.3. SIWZ o dotychczasowej treści:

„Zamawiający będzie brał przede wszystkim pod uwagę termin wykonania dostawy przed 
terminem wskazanym przez zamawiającego tj. 31.08.2018r. - 0 pkt”

nadając wskazanemu postanowieniu, następujące brzmienie:

„Zamawiający  będzie  brał  przede  wszystkim  pod  uwagę  termin  wykonania  dostawy  przed
terminem wskazanym przez zamawiającego tj. 10.09.2018r. - 0 pkt”

VI.  Zmienia się postanowienie Załącznik Nr 1  SIWZ o dotychczasowej treści:

„Pakiet nr 1  aparat do znieczulenia: Cena oferty: ….................................... zł brutto

w tym   23 % stawka podatku VAT.....................................zł 

Pakiet nr 2 inkubator ( 2 sztuki): Cena oferty: ….................................... zł brutto

w tym   23 % stawka podatku VAT.....................................zł 

cena jednostkowa 1 inkubatora ….................................... zł brutto

                                 w tym   23 % stawka podatku VAT.....................................zł ”

nadając wskazanemu postanowieniu, następujące brzmienie:

„„Pakiet nr 1  aparat do znieczulenia: Cena oferty: ….................................... zł brutto

w tym   8 % stawka podatku VAT.....................................zł 

Pakiet nr 2 inkubator ( 2 sztuki): Cena oferty: ….................................... zł brutto

w tym   8 % stawka podatku VAT.....................................zł 

cena jednostkowa 1 inkubatora ….................................... zł brutto

                                 w tym   8 % stawka podatku VAT.....................................zł ””

Podpisał:
…....................................................


