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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawy materiałów eksploatacyjnych w procesach sterylizacji.
Ogłoszenie nr 19837 2017 z dnia 20170203 r.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ 
w następujący sposób:

1. W siwz w pkt. 7. Zamawiający zastępuje zapis: „ c) Pakiet nr 1 - Potwierdzenie zgodności z normą EN 
11607-1 oraz PN EN 868 od 2 do 5 i gramatury wydane przez niezależną jednostkę notyfikowaną”, 
zapisem:„ c) Pakiet nr 1 - Potwierdzenie zgodności z normą EN 11607-1 oraz PN EN 868 - 5 i gramatury 
wydane przez niezależną jednostkę notyfikowaną”.

2. W SIWZ w pkt 13 zamawiający zastępuje zapis:
 

[...13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert: 

a) miejsce składania ofert: sekretariat zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62 w
Piekarach Śląskich, 

b) termin składania ofert: do dnia 14/02/2017 r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62 w
Piekarach Śląskich, 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 14/02/2017r., do godz. 09:45....]

zapisem:
[...13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert: 

a) miejsce składania ofert: sekretariat zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62 w
Piekarach Śląskich, 

b) termin składania ofert: do dnia 15/02/2017 r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62 w
Piekarach Śląskich, 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 15/02/2017r., do godz. 09:45....]
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W związku z wprowadzonymi modyfikacjami, przedłużeniu na dzień 15.02.2017 r., ulega termin składania 
i otwarcia ofert. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem
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