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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.DŻ.239i312.1.2016 Rybnik, 13.05.2016 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.239i312.1.2016) 

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 15.05.2016 r. 

 

W związku z dołączeniem do ogłoszonego już w/w postępowania przetargowego nowego 

pakietu - Pakietu 8 (Woda mineralna), 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), wprowadza do SIWZ 

poniższe zmiany oraz, działając na podstawie art. 12a Ustawy PZP, przedłuża termin składania 

ofert:  

- nowy termin składania ofert - 23.05.2016 r. godz. 9:30,  

- nowy termin otwarcia ofert - 23.05.2016 r. godz. 10:00.  
 

- w pkt III.2. z: 

„2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części (pakietów), szczegółowo opisanych 

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ): 

- Pakiet 1 - Różne artykuły spożywcze 1, 

- Pakiet 2 - Mąka, kasza, płatki owsiane, skrobia ziemniaczana, 

- Pakiet 3 - Makaron, ryż, 

- Pakiet 4 - Kisiel, budyń, galaretka owocowa, żelatyna spożywcza, 

- Pakiet 5 - Różne artykuły spożywcze 2, 

- Pakiet 6 - Kawa zbożowa rozpuszczalna, 

- Pakiet 7 - Różne artykuły spożywcze 3.” 
 

na: 
 

„2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części (pakietów), szczegółowo opisanych 

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ): 

- Pakiet 1 - Różne artykuły spożywcze 1, 

- Pakiet 2 - Mąka, kasza, płatki owsiane, skrobia ziemniaczana, 

- Pakiet 3 - Makaron, ryż, 

- Pakiet 4 - Kisiel, budyń, galaretka owocowa, żelatyna spożywcza, 

- Pakiet 5 - Różne artykuły spożywcze 2, 

- Pakiet 6 - Kawa zbożowa rozpuszczalna, 

- Pakiet 7 - Różne artykuły spożywcze 3, 

- Pakiet 8 - Woda mineralna.”; 
 

- w pkt III.3. z: 

„3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

- 15800000-6 - Różne produkty spożywcze.” 



na: 

„3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

- 15800000-6 - Różne produkty spożywcze, 

- 41110000-3 - Woda pitna”; 
 

- w pkt V. z: 

„Termin wykonania zamówienia: od dnia obowiązywania umowy przez okres 12 miesięcy.”  
 

na:  
 

„Termin wykonania zamówienia: 

- od dnia obowiązywania umowy przez okres 12 miesięcy (dotyczy Pakietów: 1 - 7), 

- od dnia obowiązywania umowy do 30.09.2016 r. (dotyczy Pakietu 8).”; 
 

- w pkt XVI.10. z: 

„10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanej w następujący sposób: 
 

„Oferta na: dostawy artykułów spożywczych 

dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Rybniku - Pakiet …… 
 

NIE OTWIERAĆ przed 20.05.2016 r. godz. 1000, znak sprawy: DZp.DŻ.239.1.2016”.” 
 

na: 
 

„10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanej w następujący sposób: 
 

„Oferta na: dostawy artykułów spożywczych 

dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Rybniku - Pakiet …… 
 

NIE OTWIERAĆ przed 23.05.2016 r. godz. 1000, znak sprawy: DZp.DŻ.239i312.1.2016”.”; 

 

- w pkt XVII.1 z: 

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w budynku Administracji, w Biurze 

Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17, do dnia 20.05.2016 r. do godz. 0930 

(pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1430).” 
 

na: 
 

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w budynku Administracji, w Biurze 

Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17, do dnia 23.05.2016 r. do godz. 0930 

(pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1430).”; 

 

- w pkt XVII.3. z: 

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2016 r. o godz. 1000, w siedzibie Zamawiającego, 

w budynku Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój 

nr 17.” 
 

na: 
 

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2016 r. o godz. 1000, w siedzibie Zamawiającego, 

w budynku Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój 

nr 17.”; 

 

- w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SWIZ), dołącza się Pakiet 8 - Woda 

mineralna; 
 



- w Formularzu oferty (Załączniku nr 2 do SWIZ) z: 

„Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są 

dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.239.1.2016) oferujemy realizację przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. 
 

Pakiet 1 - Różne artykuły spożywcze 1 

 

Pakiet 2 - Mąka, kasza, płatki owsiane, skrobia ziemniaczana 

 

Pakiet 3 - Makaron, ryż 

 

Pakiet 4 - Kisiel, budyń, galaretka owocowa, żelatyna spożywcza 

 

Pakiet 5 - Różne artykuły spożywcze 2 

 

Pakiet 6 - Kawa zbożowa rozpuszczalna 

 

Pakiet 7 - Różne artykuły spożywcze 3 
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na: 
 

„Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są 

dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.239i312.1.2016) oferujemy realizację przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. 
 

Pakiet 1 - Różne artykuły spożywcze 1 

 

Pakiet 2 - Mąka, kasza, płatki owsiane, skrobia ziemniaczana 

 

Pakiet 3 - Makaron, ryż 

 

Pakiet 4 - Kisiel, budyń, galaretka owocowa, żelatyna spożywcza 

 

Pakiet 5 - Różne artykuły spożywcze 2 

 

Pakiet 6 - Kawa zbożowa rozpuszczalna 

 

Pakiet 7 - Różne artykuły spożywcze 3 
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Pakiet 8 - Woda mineralna 

 

- w Formularzu oferty (Załączniku nr 2 do SWIZ), w pkt 2 z: 

„4. Termin realizacji umowy: od dnia obowiązywania umowy przez okres 12 miesięcy.” 
 

na: 
 

„4. Termin realizacji umowy: 

- od dnia obowiązywania umowy przez okres 12 miesięcy (dotyczy Pakietów: 1 - 7), 

- od dnia obowiązywania umowy do 30.09.2016 r. (dotyczy Pakietu 8).”; 
 

- w Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załączniku nr 3 do SWIZ), 

Oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia (Załączniku nr 4 do SWIZ) i Oświadczeniu 

w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załączniku nr 5 do SWIZ) z: 

„Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy 

artykułów spożywczych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.239.1.2016)” 
 

na: 
 

„Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy 

artykułów spożywczych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.239i312.1.2016)”; 
 

- Projekcie umowy (Załączniku nr 6 do SWIZ) z: 

„PROJEKT UMOWY NR DZp.DŻ.239.1_1_2_3_4_5_6_7.2016” 
 

na:  
 

„PROJEKT UMOWY NR DZp.DŻ.239i312.1_1_2_3_4_5_6_7_8.2016”. 
 

W związku z powyższymi zmianami w treści SIWZ, Zamawiający, działając na podstawie 

art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma: 

- SIWZ po zmianach z dnia 13.05.2016 r., 

- Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) po zmianach z dnia 13.05.2016 r. 

(w zakresie Pakietu 8), 

- Formularz oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) po zmianach z dnia 13.05.2016 r., 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załączniku nr 3 do SWIZ) po 

zmianach z dnia 13.05.2016 r., 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załączniku nr 4 do SWIZ) po zmianach z dnia 

13.05.2016 r., 

- Oświadczenie w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załączniku nr 5 do 

SWIZ) po zmianach z dnia 13.05.2016 r., 

- Projekt umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) po zmianach z dnia 13.05.2016 r. 
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Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako 

integralną część SIWZ. 

 

 

 

 Z poważaniem 

 

 

 

 


