Folusz, 23.05.2016 r.
AG.ZP.3721.3.2016

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo Zamówień
Publicznych, wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia:
Zmienia się treść załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia:
Załącznik otrzymuje nową treść i zmienia się jego oznaczenie na „załącznik nr 1a”. (W treści
załącznika na ostatniej stronie formularza został dodany zapis dot. terminu płatności.) Ofertę należy
złożyć na załączniku ze zmienioną treścią (załącznik nr 1a). (Dopuszcza się złożenie oferty na
dotychczasowym załączniku nr 1, pod warunkiem dodania w nim zapisów zgodnie z treścią
załącznika nr 1a).
Zmienia się terminy składania i otwarcia ofert (o których mowa w punkcie 11 SIWZ):
Było:
{11.1.}„Oferty muszą być złożone w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Foluszu do dnia 23.05.2016 r. do
godziny 900”. Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500”
{11.6.}„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, Pawilon 3 Pomieszczenie administracyjne nr 1, w dniu
23.05.2016 o godzinie 915”.

Jest:
{11.1.}„Oferty muszą być złożone w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Foluszu do dnia 25.05.2016 r. do
godziny 900”. Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500”
{11.6.}„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, Pawilon 3 Pomieszczenie administracyjne nr 1, w dniu
25.05.2016 o godzinie 915”.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

Informacje dodatkowe:
– Ważność dokumentów o których mowa w punkcie 6 SIWZ, liczona jest od zmienionego (nowego) terminu składania
ofert.
– Wykonawca może zmodyfikować, odpowiednio do zmian, dopisek na kopercie o którym mowa w punkcie 11.2
SIWZ. Brak wykonania w/wym. modyfikacji opisu koperty nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
– Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zgodnie z art.
84 ust. 1 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. (Opis sposobu
zmiany lub wycofania oferty opisany jest w pkt. 11.4 i 11.5 SIWZ).
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