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Częstochowa dnia, 30.09.2014 r. 

MZS.ZP.3411/28/14. 
 

Do wiadomo ści:  

Firmy bior ące udział w post ępowaniu  

 
 
dot. Przesuni ęcia terminu składania i otwarcia ofert w post ępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograni czonego na dostaw ę 
materiałów szewnych, siatek chirurgicznych, ta śm i staplerów dla potrzeb SP ZOZ 
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz ęstochowie ogłoszonego w Biuletynie 
Zamówie ń Publicznych z dnia 22.09.2014 r. pod numerem 31398 4 – 2014. 
 
 
 
 

W związku z otrzymanymi licznymi zapytaniami od Wykonawców, działając na 
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 907 z póź. zmian.) informujemy, że zmianie ulega 
określony w ogłoszeniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin składania 
i otwarcia ofert w w/w postępowaniu. 
 
Obowi ązujące terminy składania i otwarcia ofert:  
Termin i miejsce składania ofert 06.10.2014 r. do godziny 1000 w siedzibie SP ZOZ 
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, Sekcja 
ds. Organizacyjnych i Zaopatrzenia, Pawilon G, pokój Nr 1. 
 
Termin i miejsce otwarcia ofert 06.10.2014 r. o godzinie 1030 w siedzibie SP ZOZ 
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, Sekcja 
ds. Organizacyjnych i Zaopatrzenia, Pawilon G, pokój nr 14. 
 

 
Informacja o zmianie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z dnia 30.09.2014 r. pod numerem 323030 - 2014 na stronie internetowej Zamawiającego 
(www.zsm.czest.pl),  
link do ogłoszenia przetargu http://www.zsm.czest.pl/przetarg-na-dostawe-materialow-
szewnych-siatek-chirurgicznych-tasm-i-staplerow-z-podzialem-na-13-pakietow/ 
oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
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Numer ogłoszenia: 323030 - 2014; data zamieszczenia : 30.09.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 313984 - 2014 data 22 09.2014 r 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
 

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony, ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 370 
21 35, fax. 34 370 21 35. 
 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

11.1) Tekst, który nale ży 
zmieni ć: Miejsce, w którym 
znajduje si ę zmieniany tekst: 
V.4.4. 

W ogłoszeniu jest: V.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 02.10.2014 godzina 10:00, miejsce: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony 

z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, Sekcja ds. Organizacyjnych i Zaopatrzenia 

Pawilon G, I piętro, pokój nr 1... 

W ogłoszeniu powinno by ć: V4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2014 godzina 10:00, miejsce: SP ZOZ 

Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, Sekcja 

ds. Organizacyjnych i Zaopatrzenia Pawilon G, I piętro, pokój nr 1.. 
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