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                        Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
 PUM w Szczecinie 
 Dział Zamówień Publicznych 

                                                                                                             Al.  Powstańców Wielkopolskich 72,  
 70-111 Szczecin 

                                                                                                  tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    

 

Szczecin, 15.03.2016 r. 

Znak sprawy ZP/220/19/16 

w sprawie: dostawy odczynników laboratoryjnych służących do prowadzenia hodowli komórkowych oraz 

identyfikacji mutacji w obrębie DNA na potrzeby Pracowni Cytogenetyki SPSK-2. 

 

MODYFIKACJA SIWZ 1 

 

Niniejszym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w taki sposób, że: 

 

I. w SIWZ pkt XI Wyjaśnianie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ (art. 38 PZP) wykreśla ppkt 2 i wprowadza 

nowy w brzmieniu: 

„2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego                               

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do końca dnia 

29.03.2016 r. (termin składania ofert wynosi 41 dni i zgodnie z art. 43 ust 2 PZP liczony jest od dnia przekazania 

w dniu  07.03.2016 r. ogłoszenia UPUE)”; 

 

II. w SIWZ pkt XII Wymagania dotyczące wadium ( art. 36 ust 1 pkt 8, art. 45–46 PZP) wykreśla ppkt 1.2.                       

i wprowadza nowy w brzmieniu: 

„1.2  na poszczególne zadania: 

 

Numer zadania Wartość brutto 

1 300,00 

2 300,00 

3 200,00 

4 700,00 

5 50,00 

6 400,00 

7 500,00 

8 2.000,00 

 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 18.04.2016 r. do godz. 10:00”; 

 

III. w SIWZ pkt XIV Opis sposobu przygotowania ofert (art.36 ust 1 pkt. 10 PZP) wykreśla ppkt 14 i wprowadza 

nowy w brzmieniu: 

„14. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta winna być zaadresowana następująco:  
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„Oferta na dostawę  odczynników laboratoryjnych służących do prowadzenia hodowli komórkowych oraz 

identyfikacji mutacji w obrębie DNA na potrzeby Pracowni Cytogenetyki SPSK-2 PUM” 

znak sprawy: ZP/220/19/16 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Nie otwierać przed 18.04.2016 r. godz. 11:00 

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą, adresem i numerem telefonu Wykonawcy”; 

 

IV. w SIWZ pkt XV Miejsce i termin składania i otwarcia ofert (art. 36 ust. 1 pkt 11 PZP) wykreśla ppkt 2 i 4                     

i wprowadza nowe w brzmieniu:  

„2. Termin składania ofert upływa dnia 18.04.2016 r. o godz. 10:00. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień 

Publicznych, budynek Działu Technicznego, pok. nr 11.” 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 
 

………………………………… 
   DYREKTOR SPSK-2 

 


