
  
  Rybnik, dnia 19..09.2014 r. 

  
L.Dz. Dzp/380/529/......../2014 

  

 
 

Do wszystkich  

uczestników postępowania 
 

 
Dot.: Przetargu nieograniczonego na: Polepszenie funkcjonowania oddziału z dostosowaniem klatek 

schodowych do wymogów przeciwpożarowych oraz budową zewnętrznego szybu dźwigu dla osób 

niepełnosprawnych przy budynku Pawilonu I – Oddział Dzienny terapii uzależnienia od alkoholu 

(ETAPI). 

 
 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a ustawy Pzp dokonuje modyfikacji 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę następujących zapisów: 

 

Rozdział VII SIWZ 
JEST: 
Brak punku 4 Rozdziału VII SIWZ 
POWINNO BYĆ: 
Punkt 4 Rozdziału VII SIWZ: 
„4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Pzp (w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informacja 
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - Załącznik nr 7 do SIWZ.” 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że został dołączony Załącznik nr 10 do SIWZ – Oświadczenie w 
trybie art. 26 ust. 2 d ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Rozdział XII - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
JEST: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Termin składania ofert  

Nazwa i adres Wykonawcy: ......................................................................................... 
Oznaczenie sprawy: DZp/DGt/13/2014 
 

OFERTA  NA: Polepszenie funkcjonowania oddziału z dostosowaniem klatek schodowych do 
wymogów przeciwpożarowych oraz budową zewnętrznego szybu dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy 

budynku Pawilonu I – Oddział Dzienny terapii uzależnienia od alkoholu (ETAP I). 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

ul. Gliwicka 33, 44 – 201  Rybnik 

NIE OTWIERAĆ przed 16.09.2014r. godz. 10:00 
 



              Oferty należy złożyć w terminie do dnia 16.09.2014r. do godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego, w dziale 
zamówień  
              publicznych, pokój nr 22 . 

Dla ofert przesyłanych do Zamawiającego drogą pocztową liczy się data wpływu do Zamawiającego. 
Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złożone po terminie składania ofert.  
Złożona oferta zostanie zarejestrowana w taki sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym 
numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany dowód 
wpływu oferty, zawierający pieczątkę organizatora przetargu, nazwisko i imię osoby przyjmującej, 
oznaczenie przetargu oraz datę i dokładny czas wpływu.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2014 r. o godz. 10:00  w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 24.  
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne. Koperty oznaczone "Zmiana" zostaną otwarte w pierwszej 
kolejności. Dane z ofert, których dotyczy "Wycofanie" nie będą odczytane. W pozostałych przypadkach 
Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także 
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, 
warunków płatności zawartych w ofercie. W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, 
Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia na jego wniosek. 

 
POWINNO BYĆ: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

2. Termin składania ofert  
              Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.09.2014r. do godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego, w dziale 
zamówień  
              publicznych, pokój nr 22 . 

Dla ofert przesyłanych do Zamawiającego drogą pocztową liczy się data wpływu do Zamawiającego. 
Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złożone po terminie składania ofert.  
Złożona oferta zostanie zarejestrowana w taki sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym 
numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany dowód 
wpływu oferty, zawierający pieczątkę organizatora przetargu, nazwisko i imię osoby przyjmującej, 
oznaczenie przetargu oraz datę i dokładny czas wpływu.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2014 r. o godz. 10:00  w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 24.  
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne. Koperty oznaczone "Zmiana" zostaną otwarte w pierwszej kolejności. 
Dane z ofert, których dotyczy "Wycofanie" nie będą odczytane. W pozostałych przypadkach Zamawiający poda 
nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny 
oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. 
W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z 
otwarcia na jego wniosek. 

 
 

   W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający działając na podstawie art. 38  ust. 4a 
ustawy, zmianie ogłoszenie. Ponadto, Zamawiający dołącza do SIWZ załącznik nr 10  
 
Nowy termin składania ofert:   22.09.2014r. do godz. 09:30   

     Nowy termin otwarcia ofert:   22.09.2014 r. o godz. 10:00   
   Miejsce składania  i otwarcia oferty pozostaje bez zmian. Pozostała treść SIWZ pozostaje 
bez zmian.  

Powyższą informację należy traktować jako integralną treść SIWZ. 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: ......................................................................................... 
Oznaczenie sprawy: DZp/DGt/13/2014 
 

OFERTA  NA: Polepszenie funkcjonowania oddziału z dostosowaniem klatek schodowych do 
wymogów przeciwpożarowych oraz budową zewnętrznego szybu dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy 

budynku Pawilonu I – Oddział Dzienny terapii uzależnienia od alkoholu (ETAP I). 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

ul. Gliwicka 33, 44 – 201  Rybnik 
NIE OTWIERAĆ przed 22.09.2014r. godz. 10:00 
 



              

 

 

 


