
 

Dział Zamówień Publicznych  i Umów  

tel. +48 22 844 42 41 do 49 wew. 343,334 tel./fax: +48 22 844 94 06 
e-mail: dzial.zamowien@spartanska.pl  

znak sprawy: 7/PN/2017/AHB                                   Warszawa, dnia 06 marca 2017 roku 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

o przedłużeniu terminu składania ofert 

oraz modyfikacja SIWZ 

 

W związku wpłynięciem do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 

zm.) w trybie przetargu przetarg nieograniczony, na: „Dostawa implantów i innych 

wyrobów ortopedycznych” Zamawiający informuje, iż postanowił przedłużyć termin 

składania ofert. 

W związku z powyższym termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 8 marca 2017 r.  na 

dzień 14 marca 2017 r. Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 8 marca 2017 

na dzień 14 marca 2017. Nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.  

 

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę implantów 

oraz różnych wyrobów ortopedycznych” dokonuje zmian zapisów w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w zakresie pkt. 11.4 oraz pkt 12.1 SIWZ.  

 

JEST:  

11.4  Wykonawca  zamieszcza  ofertę  w  trwale  zamkniętym,  nieprzezroczystym  i 

nienaruszonym opakowaniu oznaczonym napisem:   

Oferta przetargowa na:  

„Dostawę implantów oraz różnych wyrobów ortopedycznych” 

7/PN/2017/AHB 

NIE OTWIERAĆ przed terminem: 08.03.2017 r. godz. 13:15 

oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza  

się  odcisk  pieczęci).  Wszelkie  elementy  oferty  nieopakowane  i  nieoznaczone  w  ten  

sposób nie będą brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak informacji  

dotyczący  nazwy  przedmiotowego  postępowania  może  być  przyczyną  otwarcia  oferty  

przed terminem określonym w pkt 12.3. lub po tym terminie. 

 

12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, budynek nr 4, pokój: Dział 

Zamówień  

Publicznych i Umów do dnia 08.03.2017 r. godz. 13:00. 

 

WINNO BYĆ:  

 

11.4  Wykonawca  zamieszcza  ofertę  w  trwale  zamkniętym,  nieprzezroczystym  i 

nienaruszonym opakowaniu oznaczonym napisem:   

Oferta przetargowa na:  
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„Dostawę implantów oraz różnych wyrobów ortopedycznych” 

7/PN/2017/AHB 

NIE OTWIERAĆ przed terminem: 14.03.2017 r. godz. 13:15 

oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się  

odcisk  pieczęci).  Wszelkie  elementy  oferty  nieopakowane  i  nieoznaczone  w  ten sposób 

nie będą brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak informacji dotyczący  

nazwy  przedmiotowego  postępowania  może  być  przyczyną  otwarcia  oferty przed 

terminem określonym w pkt 12.3. lub po tym terminie. 

 

12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, budynek nr 4, pokój: Dział 

Zamówień Publicznych i Umów do dnia 14.03.2017 r. godz. 13:00. 

 

 

Informuję, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 4 uPzp, stanowisko Zamawiającego zostało 

udostępnione na stronie internetowej i tym samym staje się wiążące od dnia jego ogłoszenia. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w zmodyfikowanym brzmieniu z dniem 

przekazania niniejszej modyfikacji staje się obowiązująca w przedmiotowym postępowaniu 
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