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WSZYSCY 

 
dot.: zmiany treści siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu RTG- zdalnie sterowanej ścianki 
rentgenodiagnostycznej z cyfrową obróbką obrazu  ze statywem do zdjęć płucnych na 
potrzeby Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc 
w Zakopanem 

 

 Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 w zw. z art. 11 c ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej 

ustawą, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert, ponieważ w wyniku 

omyłki w obliczeniu terminu składania ofert,  został podany niewłaściwy termin składania 

ofert. Termin składania ofert powinien być bowiem wyznaczony na dzień 

9 listopada 2017 r., a nie na dzień 3 listopada 2017 r.  

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (siwz) w następujący sposób:.  

- pkt 8) ppkt 3 i 4 siwz otrzymuje brzmienie: 

"3. Wadium przetargowe w  pieniądzu  należy wpłacić przelewem na konto 

zamawiającego w PKO BANK POLSKI S.A. nr 24 1020 3453 0000 8802 0141 

8961. Wadium winno znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej 

w terminie składania ofert tj. 09.11.2017 r. godz. 9:30 Kopię przelewu należy 

włożyć do oferty. 

4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału , 

najpóźniej w terminie składania ofert tj. 09.11.2017 r. godz. 9:30  w siedzibie 

zamawiającego w Sekretariacie (pok. nr 03 niski parter budynku). UWAGA! 

Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty. Kserokopia 

dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być dołączona 

do oferty." 

- pkt 16) siwz otrzymuje brzmienie: 
 
"Termin i miejsce składania ofert. 
1. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach w Sekretariacie 

Szpitala, ul. Gładkie 1, Zakopane, pok. nr 03 (niski parter budynku)  
w terminie do dnia 09.11.2017 r. do godz. 9.30 

1.1. Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego opatrzona pieczęcią 
wykonawcy lub dokładnym adresem do korespondencji i oznaczona hasłem jak 
poniżej: 
 



Nazwa (firma)  

adres Wykonawcy 

Samodzielny Publiczny Szpital  

Specjalistyczny Chorób Płuc  

im. dr  O. Sokołowskiego  

ul. Gładkie 1 

34-500 Zakopane 

                                      OFERTA  

Przetarg nieograniczony- dostawa aparatu RTG. Nie otwierać przed  
09.11.2017 r. godzina 9.45 

 

- pkt 17) siwz otrzymuje brzmienie: 
"Termin otwarcia ofert: 
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 09.11.2017 r. o godzinie 9.45 

w sali konsultacyjnej Szpitala, ul. Gładkie 1, Zakopane." 
 

Pozostałe warunki pozostają bez zmian. 

 

Zastępca Dyrektora  

ds. Pielęgniarstwa i Administracji  

mgr Helena Brzozowska  


