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MODYFIKACJA NR 1 z dnia 23.04.2010r 

 
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: 

 
zakup solanki naturalnej leczniczej do zabiegów balneologicznych  o stęŜeniu od 3% do 11%  
dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki 
Długoterminowej w Jaworzu. 
 

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.                
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej równieŜ PZP oraz 

przepisów wykonawczych do PZP 
 

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust.8 ustawy PZP 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), postanawia się przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: 
 
W rozdziale VI. Ust. 4 pkt b) po przecinku dodano następującą treść: „lub inny 
dokument potwierdzający i charakteryzujący właściwości lecznicze solanki według 
wymagań i kryteriów okre ślonych w wymienionym rozporządzeniu, potwierdzone 
wynikami badań przeprowadzonymi przez certyfikowane laboratorium”  
W związku ze zmianą pkt. b) otrzymuje brzmienie: „świadectwo potwierdzające 
właściwości lecznicze solanki naturalnej ze złóŜ wystawione przez jednostkę uprawnioną do 
potwierdzenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości 
leczniczych klimatu, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z 
dnia 13  kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości 
leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te 
właściwości (Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz. 565), lub inny dokument potwierdzający i 
charakteryzujący właściwości lecznicze solanki według wymagań i kryteriów określonych w 
wymienionym rozporządzeniu, potwierdzone wynikami badań przeprowadzonymi przez 
certyfikowane laboratorium” 
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W rozdziale XI. ust. 16 następuje zmiana terminu z 27.04.2010 r. na 29.04.2010 r.  
i otrzymuje brzmienie: nie otwierać przed dniem 29.04.2010 r. godz. 10ºº; 
 
W rozdziale XII. ust. 1 następuje zmiana terminu składania ofert z 27.04.2010 r.  
na 29.04.2010 r. i otrzymuje brzmienie: (…) w terminie do dnia 29.04.2010 r. do godz. 945. 
 
W rozdziale XIII. ust. 1 następuje zmiana terminu otwarcia ofert z 27.04.2010 r. na 
29.04.2010 r. i otrzymuje brzmienie: (…) w dniu 29.04.2010 r. o godz. 10ºº;  

  

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 


