
 

 

 

   Trzebnica, dnia 01.12.2015 r. 
                      

Informacja o zmianie treści SIWZ  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy” 

(Nr sprawy: ZP/6/2015).  

 

 Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zmienia 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie treści: 

 

1. Sekcji  XVI 14.2 SIWZ, która otrzymuje brzmienie: 

„Nazwa Zamówienia i oznaczenie numeru Postępowania, data i godzina otwarcia ofert według następującego wzoru: 

OFERTA NA: „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA IM. ŚW. 
JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY"  
SYGNATURA SPRAWY: ZP/6/2015 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09.12.2015r. DO GODZ. 10.30" 

 

2. Sekcji XVII 1., która otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej prze siebie ofercie. Zmiany są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 
dokonane przed upływem terminu składania ofert. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być 
złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Zmiany oferty dokonuje się przez złożenie 
oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom SIWZ. Koperta lub opakowanie dodatkowo 
musi być oznaczona napisem „ZMIANA OFERTY ZŁOŻONEJ W POSTĘPOWANIU - UBEZPIECZENIE MIENIA 
I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY - SYGNATURA SPRAWY 
ZP/6/2015. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09.12.2015 r. DO GODZ. 10.00". Podczas otwarcia ofert, oferta oznaczona 
powyższym napisem zostanie otwarta w pierwszej kolejności.” 

 

3. Sekcji XVIII 1. SIWZ, która otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 

55-100 Trzebnica – sekretariat Dyrektora, do dnia 09.12.2015 r. do godziny 10.00.”, 

 
 

4. Sekcji XVIII 5. SIWZ, która otrzymuje brzmienie: 

„Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.12.2015 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego – Szpitala 

im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica - Sala Audiowizualna (4 piętro). 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że z uwagi na powyższe na podstawie art. 12a PZP przedłuża termin 

składania i otwarcia ofert, tj.: 

- termin składania ofert przedłuża do dnia 09 grudnia 2015 r. do godziny 10.00, 

- termin otwarcia ofert wyznacza na dzień 09 grudnia 2015 r. o godzinie 10.30. 

 

Z poważaniem 

 


