
5.12.2019

1/2

Ogłoszenie nr 540266020-N-2019 z dnia 05-12-2019 r.

Trzebnica:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 628837-N-2019 

Data: 27/11/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 000308761, ul.

Prusicka   53-55, 55-100  Trzebnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 120 920, e-mail

przetargi@szpital-trzebnica.pl, faks 713 121 498. 

Adres strony internetowej (url): 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II. 

Punkt: II.9) 

W ogłoszeniu jest: II.9) Informacje dodatkowe: 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w

dniu następującym po zawarciu umowy, nie wcześniej niż od dnia 09.02.2020r. 2. Okres

realizacji zamówienia to 24 miesiące od dnia rozpoczęcia jego realizacji. 

W ogłoszeniu powinno być: II.9) Informacje dodatkowe:1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia

nastąpi po pozytywnej przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do

realizacji przez OSD, ale nie wcześniej niż od dnia 09.02.2020r. 2. Okres realizacji zamówienia

to 24 miesiące od dnia rozpoczęcia jego realizacji. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 
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Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-12-05, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być

sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-13, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: 7) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5

ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy

PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 


