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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.DŻ.380.594.4.2016 Rybnik, 14.10.2016 r. 
  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 
 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawy nabiału, tłuszczy i jaj dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.594.4.2016) 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 14.10.2016 r. 
 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wprowadza do SIWZ 

następujące zmiany: 

PUNKT II.4. SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA 

Jest: 

4. Zamówienie finansowane jest ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego oraz ze środków 

własnych Zamawiającego. 

Powinno być: 

4. Zamówienie finansowane jest ze środków własnych Zamawiającego. 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO  - CENOWY 

Pakiet 5 – Jaja 

 

W przedmiocie zamówienia podano: Jaja kurze 

 

W przedmiocie zamówienia powinno być: Jaja kurze wielkość L świeże 

 

PROJEKT UMOWY NR DZp.DŻ.594.4.2016 

§9 

Jest: 
Umowa obowiązuje w terminach: 

Pakiet 1 od dnia 21.10.2016 r. do 01.12.2017 r. lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika 

nr 1 (Formularza asortymentowo – cenowego), w zależności które z powyższych nastąpi wcześniej; 

Pakiet 2 od dnia 21.10.2016 r. do 01.12.2017 r. lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika 

nr 1 (Formularza asortymentowo – cenowego), w zależności które z powyższych nastąpi wcześniej; 

Pakiet 3 od dnia 21.10.2016 r. do 01.12.2017 r. lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika 

nr 1 (Formularza asortymentowo – cenowego), w zależności które z powyższych nastąpi wcześniej; 

Pakiet 4 od dnia 02.12.2016 r. do 01.12.2017 r. lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika 

nr 1 (Formularza asortymentowo – cenowego), w zależności które z powyższych nastąpi wcześniej; 

Pakiet od dnia 01.12.2016 r. do 01.12.2017 r. lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika nr 

1 (Formularza asortymentowo – cenowego), w zależności które z powyższych nastąpi wcześniej; 

 

Powinno być: 
Pakiet 1 od dnia 21.10.2016 r. do 01.12.2017 r. lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika 

nr 1 (Formularza asortymentowo – cenowego), w zależności które z powyższych nastąpi wcześniej; 

Pakiet 2 od dnia 21.10.2016 r. do 01.12.2017 r. lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika  

nr 1 (Formularza asortymentowo – cenowego), w zależności które z powyższych nastąpi wcześniej; 



Pakiet 3 od dnia 21.10.2016 r. do 01.12.2017 r. lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika 

nr 1 (Formularza asortymentowo – cenowego), w zależności które z powyższych nastąpi wcześniej; 

Pakiet 4 od dnia 02.12.2016 r. do 01.12.2017 r. lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika 

nr 1 (Formularza asortymentowo – cenowego), w zależności które z powyższych nastąpi wcześniej; 

Pakiet 5 od dnia 01.12.2016 r. do 01.12.2017 r. lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika 

nr 1 (Formularza asortymentowo – cenowego), w zależności które z powyższych nastąpi wcześniej; 

 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

 

         Z poważaniem 

 

                   Dyrektor Szpitala 

                    Andrzej Krawczyk   

    

 

 

 

 

 


