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Uczestnicy postępowania 

 

Sprawa: Postępowanie prowadzone w trybie ogłoszenia o zamówieniu w trybie do 30000euro na dostawę materiałów 

biurowych dla SPZOZ w Kędzierzynie– Koźlu NL/2016/9/2 - modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu modyfikuje treść ogłoszenia                        
w niniejszym postępowaniu w następujący sposób:  
 

1. - w pkt. 6 ogłoszenia jest: 

„6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną 
e-mail. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się faksem.  

Pytania należy kierować na adres podany w pkt 2.  

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. 
Dokonaną zmianę Zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom zaproszonym do składania ofert oraz zamieści ją na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz  
z wyjaśnieniami stają się integralną częścią ogłoszenia o zamówieniu i będą wiążące przy składaniu ofert. Informacja o przedłużeniu terminu 
składania ofert (jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji) zostanie przesłana wszystkim 
Wykonawcom zaproszonym do składania ofert oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.” 

- w pkt 6 ogłoszenia powinno być: 

 „6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą 
elektroniczną e-mail. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się faksem.  

Pytania należy kierować na adres podany w pkt 2.  

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. 
Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. 

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz  
z wyjaśnieniami stają się integralną częścią ogłoszenia o zamówieniu i będą wiążące przy składaniu ofert. Informacja                               
o przedłużeniu terminu składania ofert (jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji) 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.” 

2. Pozostała część ogłoszenia pozostaje bez zmian. 

3. Modyfikację należy traktować jako integralną część ogłoszenia na wyżej wymienione postępowanie. 
 

 

Z upoważnienia Dyrektora 
SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu 
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Katarzyna Strzelecka 


