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ZMIANA TREŚCI SIWZ 

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

przedmiotem jest „Dostawa materiałów opatrunkowych z podziałem na 26 pakietów dla Szpitala im. Św. Jadwigi 

Śląskiej w Trzebnicy” (Nr sprawy: ZP/7/2015).  

 
 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. § 9 ust. 1 lit. b) wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:  

„za zwłokę w usunięciu wad towaru - w wysokości 0,3% wartości reklamowanego towaru netto za każdy dzień 

zwłoki” , 

 

2. załączniku nr 2 do SIWZ, który w kolumnie tabeli pn. „Rozmiar” dotyczącej pozycji nr 1 w zakresie pakietu nr 

20, otrzymuje następujące brzmienie: 

„grubość 0,025mm, wymiar całkowity 60cm x 45cm, rozmiar części przylepnej wynosi 50cm x 45cm”, 

 

3. pkt 16.1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Ofertę na dowolnie wybrany pakiet / pakiety należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital im. Św. Jadwigi 

Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 155-100 Trzebnica, w sekretariacie Dyrektora, w nieprzekraczalnym 

terminie: do dnia 09.12.2015 r. do godziny 09:00”, 

 

4. pkt 16.4 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Przetarg nieograniczony - ZP/7/2015 – Dostawa materiałów 

opatrunkowych z podziałem na 26 pakietów dla Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – PAKIET NR …. - 

nie otwierać przed dniem 09.12.2015 r. godz. 09:30”, 

5. pkt 18.1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 

53-55, 155-100 Trzebnica, w Sali Audiowizualnej (4 piętro), w dniu 09.12.2015 r. o godzinie 09:30” 

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 6 PZP przedłuża termin składania i otwarcia 

ofert, tj.: 

- termin składania ofert przedłuża do dnia 9 grudnia 2015 r. do godziny 09.00, 

- termin otwarcia ofert wyznacza na dzień 9 grudnia 2015 r. o godzinie 09.30. 

 

Z poważaniem 


