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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 18 

10 – 561 Olsztyn 

    

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W 

ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA OFERT. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wybór dostawcy sprzętu jednorazowego użytku do badań i zabiegów 

diagnostyczno- interwencyjnych oraz sprzętu mechanicznego do przezskórnego usuwania elektrod  

(Ogłoszenie nr 566010-N-2018 w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 30 maja 2018 r.) 

 

       Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia ( zmiany zostały zaznaczone czerwoną czcionką )  

Zmiany dotyczą części XI – Miejsce oraz termin składania ofert . 

Treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie :  

 

XI. Miejsce oraz termin składania ofert: 
 

1. Ofertę należy przesłać/ złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie na 
adres zamawiającego: 

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul. Żołnierska 16 B pok. 2/ 9 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
10 – 561 Olsztyn 
 

2. Koperta/ opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do 

zamawiającego na adres:  
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul. Żołnierska 16 B pok. 2/ 9 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
10 – 561 Olsztyn 
 

do dnia  08-06-2018 r. do godz. 10. 30 

 

Oznakowane oferty:   DZPZ/333/22PN/2018 – Sprzęt jednorazowego użytku do badań i zabiegów 
diagnostyczno-interwencyjnych – powtórka, oraz sprzęt mechaniczny do przezskórnego 
usuwania elektrod. 
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Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę 

po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

3. Miejsce otwarcia ofert: 
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul. Żołnierska 16 B pok. 2/ 9 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
10 – 561 Olsztyn 
 

dnia  08-06-2018 r. o godz. 11. 00 
4.  Sesja otwarcia ofert 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o 

wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne 

i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.  

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.wss.olsztyn.pl informacje 

dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach.  
 

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmieniła się treść ogłoszenia o zamówieniu . 

 

 

 

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego   

w  Olsztynie 

Irena Kierzkowska 

 


