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Informacja o zmianie treści SIWZ 
Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert 

Dotyczy postępowania o udzieleni e zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest „ Modernizacja zakładowej sieci pmy technologicznej ". 

Zakład Leczenia Uzałeżn iet1 w C harcicach (Zamawiający) informuje, że w dniu 6 maja 201 4 r. na 

podstawie: 

1. art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówiet1 publicznych zm1en1a treść SlWZ umieszczonej na stronie 

internetowej Zamawiającego w dniu 25.04.20 14 r. w zakresie przedmiotu zamówienia dotyczącego 

dostarczanego urządzenia. W związku z powyższym zm iany dokonuje s ię w: 

1) SIWZ, gdzie pkt 4.1 otrzymuje następujące brzmien ie: „Przedmiotem zamówieniajest dostawa wraz 

z montażem fablycznie nowej (rok produkcji 2014), bez żadnych wad fizycznych, elektrycznej 

wytwornicy paiy dla Zakładu Leczenia Uzależniel1 w Charcicach'', 

2) załączniku nr 2 do SIWZ (Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia), gdzie w pkt 3 dodaje się 

treść: „Para powinna zostać poprowadzona spawanymi rurami ze stali węglowej. Przy wszystkich 3 

urządzeniach odbiorczych należy za111ontować odwadniacze ", 

3) załączniku nr 7 do SIWZ (Wzór umowy), gdz ie § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„ Przed111iote111 za111ówienia jest dostawa wraz z 111ontażem f ablycznie nowej (rok produkcji 2014), bez 

żadnych wad fizycznych, e/ekt1y cznej wy twornicy pmy dla Zakładu Leczenia Uzależniel1 w 

Charcicach". 

2. art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówiet1 publicznych przedłuża term in składania otwarc ia ofert, w 

przedmiotowym postępowaniu, tj. : 

1) te rmin skfadania ofert: w dniu 21 maja 2014 r. do godz. 10.00 

2) termin otwarcia ofert: w dniu 21 maja 2014 r. o godz. 10.15. 

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówiet1 publicznych dokonuje 

również zmiany treści SIWZ w: 

I) pkt 17. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: „ Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 

tj. sekretariacie w budynku administracyjnym przed bramą wjazdową na teren Zakładu l eczenia 

Uzależnie11 w Charcicach (Charcice 12, 6./-./ 12 Chrzypsko Wielkie) w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 21 maja 2014 roku do godziny 1 O. OO ", 

2) pkt 1 7.3, który otrzymuj e następujące brzmienie: „ Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Zakład l ec=enia Uzależniel1 w Charcicach, Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie Oferta na 

wykonanie zadania pn.: Modernizacja zakładowej sieci pary technologicznej Numer sprawy: TG-



1112114. Nie otwierać przed dniem: 21.05.2014 r. godz. 10.15 '', 

3) pkt 19.1 , który otrzymuje następujące brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego: w stołówce (parter Pałacu) Zakładu Leczenia Uza/eżniel1 w Charcicach, Charcice 

12, 64 -412 Chrzypsko Wielkie, w dniu 21maja201./ roku o godzinie 10.15". 

Z uwagi na powyższe zmiany treści SJWZ, zamieszczoną na stronie internetowej 

Zamawiającego w dniu 25.04.2014 1·. SIWZ wycofuje się, a w jej miejsce zamieszcza się nową 

specyfikację (wraz z kompletem załączników w tym nowe załączniki nr 2 i 7) pn. „SJWZ po zmianie". 

Z poważa n iem 
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