
  

    
Rybnik, dnia 06.12.2013r. 

  

   Do wszystkich  
       uczestników postępowania    

 

 

  Dot.: Przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH 
wraz z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU DO ANALIZ Dzp/Llb/2/2013 

 

W związku z licznymi zapytaniami Wykonawców do treści SIWZ, Zamawiający informuje, iż 

zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 6 wydłuża termin składnia ofert: 

 

W SIWZ było:    
ROZDZIAŁ  XII  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (w przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem 

firm kurierskich, oferta powinna zostać zapakowana bezpośrednio w kopercie wewnętrznej, 
a dopiero później w kopercie firmy kurierskiej - zewnętrznej) i zaadresować następująco:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Termin składania ofert  
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.12.2013r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, 

w dziale zamówień publicznych, pokój nr 22 . 
Dla ofert przesyłanych 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 10.12.2013r. o godz. 12.30  w siedzibie Zamawiającego w pokoju 

nr 24.  

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 
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przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy 

informację z otwarcia na jego wniosek. 

 

ZMIENIAMY NA:  
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (w przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem 

firm kurierskich, oferta powinna zostać zapakowana bezpośrednio w kopercie wewnętrznej, 
a dopiero później w kopercie firmy kurierskiej - zewnętrznej) i zaadresować następująco:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Termin składania ofert  
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.12.2013r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, 

w dziale zamówień publicznych, pokój nr 22 . 
Dla ofert przesyłanych 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 12.12.2013r. o godz. 12.30  w siedzibie Zamawiającego w pokoju 

nr 24.  

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. 

  

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Prosimy o uwzględnienie powyższych 

informacji w ofertach.                             

                                                                                                                                
 

               
 

 

                  Z poważaniem 

       Andrzej Krawczyk 

       Dyrektor Szpitala   
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