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TAM-390/1-PN/49-2017       Rybnik, dnia 18.05.2017 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

MODYFIKACJA 1 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

dostaw ę akumulatorów (zamówienie nr TAM-390-PN/49-2017) 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 12.05.2017 r., pod nr 507344-N-2017 
 

Zamawiający modyfikuje treść siwz jak niżej:  

 
1) Pkt 6 rozdziału V otrzymuje nowe brzmienie: 

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 
nie później niż do dnia 18.05.2017  r.(…) 

 
2) Pkt 9 rozdziału VIII otrzymuje nowe brzmienie: 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznaczonej „Dostawy akumulatorów ” 
oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED 24.05.2017r.” 

 
3) Rozdział IX otrzymuje nowe brzmienie:  

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Dyrektora w Pawilonie nr 2 
(Przychodnia Wielospecjalistyczna), I piętro, pok. 103, w godzinach urzędowania, tj. od po-
niedziałku do piątku w godz. 730 – 1505 w terminie do dnia 24.05.2017 r. do godz. 1100. Decyduje 
data i godzina doręczenia. 
Zamawiający otworzy oferty w tym samym dniu o godz. 1130 w swojej siedzibie w Dziale 
Zamówień Publicznych w Pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I piętro, pokój nr 
126. 

Powyższa zmiana nie wymaga zmiany ogłoszenia o zamówieniu, ze względu na fakt zawarcia 
w ogłoszeniu o zamówieniu terminów jak wyżej. 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, Zamawiaj ący pozostaje w mocy 
terminy składania i otwarcia ofert jak w ogłoszeniu  o zamówieniu tj. termin składania ofert do 
dnia 24.05.2017 r. do godziny 11.00 oraz termin otw arcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 
11.30. 

 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

 
 


