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Informacja o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku 
szpitala na zakład opieki zdrowotnej - przychodnia dla dorosłych oraz dla dzieci chorych/zdrowych"
Numer sprawy PN/6/IV/2009 

Zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
2007r., Nr 223, poz 1655 ze zm.)  Zamawiający wprowadza modyfikację treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) polegającą na :

1.Rozdział VI. pkt B ppkt 1 otrzymuje brzmienie :
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością  robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane 
należycie  –  należy  wykazać  wykonanie  prac  budowlanych  co  najmniej  w  1  obiekcie 
użyteczności  publicznej  o  wartości  nie  mniejszej  niż  700.000  złotych  brutto  i  załączyć 
stosowne  dokumenty  potwierdzające,  że  wymienione  powyżej  roboty  zostały  wykonane 
należycie- załącznik nr 4 do niniejszej siwz.

2.Rozdział VIII otrzymuje brzmienie:
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium do dnia: 18.05.2009r., godz. 
930 w wysokości:
7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych )
1. Wadium może być wnoszone w:
- pieniądzu ;
- poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ;
- gwarancjach bankowych ;
- gwarancjach ubezpieczeniowych ;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 
z późn. zm.) ;

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić do dnia 18.05.2009r. do godz. 930 na konto  w  : Bank 
Zachodni  WBK  S.A.   numer  r-ku  48  1090  2183  0000  0001  0422  9527  z dopiskiem „wadium  –
przebudowa“  (liczy  się  data  wpływu  na  ww.  konto)  Dla  potwierdzenia  wpłacenia  wadium  należy 
zamieścić kopię dokumentu w ofercie.



3.Załącznik nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Wykaz  wykonanych  robót  budowlanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  dniem  wszczęcia 
niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – należy wykazać wykonanie 
prac  budowlanych  w  co  najmniej  w  1  obiekcie  użyteczności  publicznej  o  wartości  nie  mniejszej 
700.000  zł  brutto i  załączyć  stosowne dokumenty  potwierdzające,  że  wymienione  powyżej  roboty 
zostały wykonane należycie

4.W związku z dokonaną modyfikacją zapisów w SIWZ  zamawiający przedłuża termin składania 
ofert, rozdział XI otrzymuje brzmienie:
XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1.  Ofertę  należy  przesłać  /  złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu  /  zamkniętej  kopercie  na adres 
zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. M.C Skłodowskiej 26
48-100 Głubczyce
Sekretariat IIIp.
do dnia 18.05.2009r. do godz. 11:30 

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: 
 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
 ul. M.C Skłodowskiej 26
 48-100 Głubczyce
Sekretariat IIIp.
 
3. Oznakowane oferty następujące:  oferta na: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części 
budynku szpitala na zakład opieki zdrowotnej – przychodnia dla dorosłych oraz dla dzieci 
chorych/zdrowych”
- PN/6/IV/2009 - nie otwierać przed 18.05.2009r. godz. 12:00; Nazwa i adres Wykonawcy

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do 
wniesienia protestu.

5. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. M.C Skłodowskiej 26
48-100 Głubczyce 
III p. Dyrekcja
dnia 18.05.2009r. o godz. 12:00

6. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o 
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert 
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności

Otrzymują do wiadomości:
1.www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl,
2. wykonawcy składający zapytania.        

       Z-ca Dyrektora SPZOZ Głubczyce

                                         mgr inż. Adam Jakubowski
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