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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439362-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Przemyśl: Aparatura rentgenowska
2017/S 211-439362
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, Osoba do kontaktów: mgr Alicja
Szymańska, Przemyśl 37-700, Polska. Tel.: +48 166775063. Faks: +48 166775064. E-mail: dzp@wszp.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.10.2017, 2017/S 204-421791)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33111000
Aparatura rentgenowska
Zamiast:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
6.11.2017 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
6.11.2017 (10:15)
Powinno być:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
10.11.2017 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
10.11.2017 (10:15)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wysokiej klasy mobilnego
aparatu RTG z ramieniem C do badań i zabiegów naczyniowych zgodny z programem polityki zdrowotnej pn.: „Program
Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020, w ramach zadania pn.:
Wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty RTG z ramieniem C wysokiej klasy do operacji wewnątrznaczyniowych
oddziałów chirurgii naczyniowej w roku 2017” dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w związku z
otrzymaniem pytań od Wykonawców informuję o przesunięciu terminu wyznaczonego na składanie i otwarcie ofert oraz
wniesienia wadium działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
— Termin składania ofert: 10.11.2017 r. – godzina 10:00;
— Termin otwarcia ofert: 10.11.2017 r. – godzina 10:15;
— Termin wniesienia wadium: 10.11.2017 – godzina 10:00.
Podstawa prawna korespondencji: art. 38 ustawy z dnia 29.1.2004 r. ,,Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1579 z póź. zm.).
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