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znak sprawy: ZP 11/2015

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W
TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,
OZNACZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JAKO: ZP 11/2015
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ
Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą rękawic chirurgicznych i diagnostycznych.
Zamawiający niniejszym informuje o zmianie treści SIWZ (ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr
131947- 2015; data zamieszczenia: 07 września 2015 r.)
Zmianie ulega:
1. z uwagi na omyłkę, zapis § 6 ust. 2 wzorca umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, w
ten sposób, że w jego treści słowa: termin 24 godziny zastępuje się słowami: 12 godzin,
2. zapis punktu 19 SIWZ, w ten sposób iż jego dotychczasową treść zastępuje się treścią:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Dyrektora SPZOZ, znajdującym się na pierwszym piętrze
budynku ADMINISTRACJI Szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą przy ulicy Tomaszowskiej 43,
nie później niż do godziny 10.00 dnia 24 września 2015 r.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w pokoju socjalnym, znajdującym się na pierwszym piętrze
budynku ADMINISTRACJI Szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą przy ulicy Tomaszowskiej 43 o
godzinie 10:15 dnia 24 września 2015 r.
3. zapis punktu 19 SIWZ, w ten sposób iż jego dotychczasową treść zastępuje się treścią:
Dokładny opis przedmiotu zamówienia, z podziałem na dwa zadania o nazwach: ZADANIE NR
1 (pozycje od numeru 1 do numeru 4) i ZADANIE NR 1A (pozycja nr 5), ze wskazaniem
rodzajów i ilości zamawianych rzeczy znajduje się w treści załącznika nr 5 do SIWZ.
4. treść opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, w ten sposób iż
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawców ofert częściowych na rzeczy
opisane w pozycjach od numeru 1 do numeru 4 i nadaje im nazwę: ZADANIE NR 1 oraz
dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na rzeczy opisane w pozycji 5 i nadaje tej
części zamówienia nazwę: ZADANIE NR 1A,
5. z uwagi na konieczność dostosowania treści oferty cenowej do powyższej zmiany, zmianie
ulega również treść załącznika nr 1 do SIWZ, który w poprawionej wersji został umieszczony
na stronie Zamawiającego celem jego pobrania przez Wykonawców.

Kasinka Mała, dnia 14 września 2015 r.

za Zamawiającego: Paweł Michalski (-)
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