
Znak sprawy: ZP/PN/5/2020                        Jaworze, dn. 15.10.2020 r. 

 

 

MODYFIKACJA NR 2 

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 21.10.2020 r. godz. 9:00.  Otwarcie 

ofert nastąpi w dniu 21.10.2020 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 19.10.2020 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 21.10.2020 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 19.10.2020 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 21.10.2020 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 19.10.2020 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 21.10.2020 r.  o godz. 930 .”                                 

 

II. Modyfikacji ulegają również następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w zakresie: 

 

Punkt 3 Rozdziału XVI SIWZ: Opis sposobu przygotowania oferty dotychczasowe brzmienie: 

„Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ; 

b) dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VIII ust. 1 niniejszego SIWZ (załączniki 

nr 3 i 4 do SIWZ); 

c) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 6-13 do SIWZ” 

 



Otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ; 

b) dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VIII ust. 1 niniejszego SIWZ (załączniki 

nr 3 i 4 do SIWZ); 

c) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 6-13 do SIWZ, 

d) Dokumenty (deklaracje zgodności UE/certyfikację CE/certyfikację badania typu UE), na 

potwierdzenie, że zaoferowane produkty spełniają wymagane normy, dla których te normy są 

określone w formularzach asortymentowo-cenowych - Zamawiający  opisując przedmiot 

zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych 

i systemów odniesienia, dopuszcza rozwiązania równoważne  z opisywanym. Wykonawca 

może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowany przez niego asortyment 

spełnia wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji 

technicznych.”  

 

III. Modyfikacji ulega załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy. 

 

Usuwa się załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy. 

Dodaje się załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy po modyfikacji nr 2. 

IV. Modyfikacji ulega załącznik nr 7 do SIWZ stanowiący załącznik nr … do umowy 

ZP/BP/…/2020 – formularz asortymentowo-cenowy . 

 

Usuwa się załącznik nr 7 do SIWZ stanowiący załącznik nr … do umowy ZP/BP/…/2020 – formularz 

asortymentowo-cenowy. 

Dodaje się załącznik nr 7 do SIWZ stanowiący załącznik nr … do umowy ZP/BP/…/2020 – formularz 

asortymentowo-cenowy modyfikacji nr 2. 

V. Modyfikacji ulega załącznik nr 12 do SIWZ stanowiący załącznik nr … do umowy 

ZP/BP/…/2020 – formularz asortymentowo-cenowy . 

 

Usuwa się załącznik nr 12 do SIWZ stanowiący załącznik nr … do umowy ZP/BP/…/2020 – 

formularz asortymentowo-cenowy. 

Dodaje się załącznik nr 12 do SIWZ stanowiący załącznik nr … do umowy ZP/BP/…/2020 – 

formularz asortymentowo-cenowy modyfikacji nr 2. 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 


