
WOJEWÓDZK I SZPITAL SPE CJALISTYCZNY   
 im.  św.  Rafała  w Czerwonej  Górze  

  
 Strona 1 z 1  

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny    
tel.: 041 34-655-45, fax.: 041 34-655-67      
www.czerwonagora.pl   czerwonagora@czerwonagora.pl 
KRS: 0000009315   NIP 959 12 89 964  Regon: 000296213  

  
Certyfikat Akredytacyjny 

nr 2014/2 

Chęciny, dnia 2017-07-11 

Znak sprawy: ZP-974-2017 

  

UUcczzeessttnniiccyy  ppoossttęęppoowwaanniiaa  pprrzzeettaarrggoowweeggoo  

  

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-
060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   

Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż:  
   1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 

  2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna 
potrzeba udzielenia zamówienia;  

  3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 

  - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert 

1a  jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 

1 b       Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1  
2.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 
4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

 

Informuje, że: 

1. Zamawiający że modyfikuje zapis w SIWZ w pkt XIII „Miejsce i termin składania ofert”, który 
otrzymuje następujące brzmienie: 

Miejsce składania ofert Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 
św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny 

Termin składania ofert 2017-07-13 godzina 10:00. 
Termin otwarcia ofert 2017-07-13 godzina 12:30. 
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
2. W przypadku złożenia oferty po upływie wskazanego terminu składania ofert, Zamawiający 

niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy. 
 

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych 

Jolanta Jarząb  


