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MODYFIKACJA NR 1 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ 

PRZEDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1843 

z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP. 

 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

zakup i dostawa środków ochrony osobistej dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-

Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, z podziałem na  części: 

 I część zamówienia – gogle ochronne; 

 II część zamówienia – maseczki; 

 III część zamówienia – kombinezony; 

 IV część zamówienia – fartuchy; 

 V część zamówienia – ochraniacze na buty; 

 VI część zamówienia – czepki na głowę; 

 VII część zamówienia – rękawice ochronne; 

VIII część zamówienia – ubranie chirurgiczne. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP postanawia  przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania 

i otwarcia ofert. 

 

I. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19.10.2020 r. godz. 9:00.  Otwarcie 

ofert nastąpi w dniu 19.10.2020 r. o godz. 9:30 

 

W związku z powyższym modyfikacji ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w zakresie: 

 

1) punkt 17 Rozdziału XVI SIWZ: Opis sposobu przygotowania oferty, dotychczasowe 

brzmienie: 

 

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 

43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 

NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE 

Znak sprawy ZP/PN/5/2020 

zakup i dostawa środków ochrony osobistej dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-

Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, z podziałem na  części: 

 I część zamówienia – gogle ochronne; 

 II część zamówienia – maseczki; 

 III część zamówienia – kombinezony; 

 IV część zamówienia – fartuchy; 

 V część zamówienia – ochraniacze na buty; 

 VI część zamówienia – czepki na głowę; 

 VII część zamówienia – rękawice ochronne; 



VIII część zamówienia – ubranie chirurgiczne. 

 

Nie otwierać przed dniem 16.10.2020 r. godz. 930. 

Ilość stron.........(określić ile stron znajduje się w kopercie) 

 

Otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 

43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 

NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE 

Znak sprawy ZP/PN/5/2020 

zakup i dostawa środków ochrony osobistej dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-

Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, z podziałem na  części: 

 I część zamówienia – gogle ochronne; 

 II część zamówienia – maseczki; 

 III część zamówienia – kombinezony; 

 IV część zamówienia – fartuchy; 

 V część zamówienia – ochraniacze na buty; 

 VI część zamówienia – czepki na głowę; 

 VII część zamówienia – rękawice ochronne; 

VIII część zamówienia – ubranie chirurgiczne. 

 

Nie otwierać przed dniem 19.10.2020 r. godz. 930. 

Ilość stron.........(określić ile stron znajduje się w kopercie) 

 

2) punkt 1 Rozdziału XVII SIWZ: Informacje dotyczące miejsca i  terminu składania ofert, 

dotychczasowe brzmienie: 
„ Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale XVI SIWZ oraz 

opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE” należy złożyć w Sekretariacie 

Dyrekcji Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej 

w Jaworzu ul. Słoneczna 83 w terminie do dnia 16.10.2020 r., do godz. 900 .”  

 

Otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„ Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale XVI SIWZ oraz 

opatrzonej wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE” należy złożyć w Sekretariacie 

Dyrekcji Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w 

Jaworzu ul. Słoneczna 83 w terminie do dnia 19.10.2020 r. do godz. 900.” 

 

3) punkt 1    Rozdziału  XVIII SIWZ: Miejsce i tryb otwarcia ofert, dotychczasowe  brzmienie: 
„Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Dyrekcji 

Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu 

ul. Słoneczna 83 w dniu 16.10.2020 r., do godz. 930.” 

 

Otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Dyrekcji 

Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu 

ul. Słoneczna 83 w dniu 19.10.2020 r.  o godz. 930 .”                                 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 


