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System
zarządzania
lSO 9001:2015

62-380 V/rześniau nl" Słowaekiego ź
lD 9105047698

Września 15.0l .20l9r.
Znak sprawy; SA-381- 1/19
Do wiadomości dla Wykonawców
biorący udział w postępowaniu

DoĘcry: Przetargu nieograniczonego na odbiór i uĘlizację odpadów niebezpiecznych _ w tym odpadów
medycznych.

MODYFIKACJA ZAPISÓW SrWZ
Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia29 sĘcznia,2004 r. Prawo zamowleń publicznych( Dz. U. z2018
poz.1986 zzm) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ poprzezzmianę:
1)

2)

Rozdziału 1 pkt. 13.I l13.2 - miejsce oraztetmin składania i ofwarcia ofert.
Rozdziafu 1 pkt. 13.4
- opis przygotowania ofeĄ
Po modyfikacji pkt.13.t i 13,ż - uzyskuje brzmienie:
13,1 Oferty powinny być zŁożone w siedzibie Zamawiającego:
,,Szpita| Powiatowy we Wrześni"Sp. z o,o.,
ul. Słowackiego 2, 6ż- 300 Września
Sekretariat, pokój nr 104
w tęrminie do dnia 21,0l.ż0l9r. , do godziny 10:30
13. 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
,,Szpital Powiatowy we Wrzęśni"Sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 2, 62- 300 Wrzęśnia

Sekretariat, pokój nr 104

w dniu żI,01.20I9r. , do godziny 11:00

Po modyfikacji pkt. l3.4 - uryskuje brzmienie:
13,4. Ofertę naleĘ umieŚciĆ w zamknięĘm opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez
uszkodzenia tego oPakowania. Opakowanie powinno byc oznaczone nazwą (fi,-ą) i adieJem
Wykonawcy,

zaadresowane następuj ąco

:

oraz opisane:

o,Oferta na odbiór i uĘlizacja odpadów niebezpiecznych

Nr sprawy: SA-381- r /19
Nie otwierać przed dniem 21 .01.2018r.
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Sekretariat, potOj nr

104

- w tym odpadów medycznych,,

do godzinv 11:00
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,,SzPital Powiatclw-r, we Wrześnj" Sp. z tr.o. u], Słowackicgo 2, 62-300 Wrzcśnia
zarejestrowana r,v §ąclzie Rejonowym Poznań -"-Nowe Miąsto i Wilcla ńaznaniLr,
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