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Toszek, 11.03.2019 r. 
     
dotyczy: postępowania nr 4/PN/DEG/AS/2019 - Dostawa punktów oświetleniowych i lampek biurowych dla 

potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego za 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny 
Szpital! 

 
 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 
 

1) zmianie ulegną zapisy SIWZ rozdz. II pkt 2, zał. nr 1 do SWIZ str. 2/3 pkt 5 oraz zał. nr 11 do 
SIWZ projekt umowy  §7 pkt 1 i 2 : 
50% dostawy -  w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy oraz pozostałe 50% dostawy - w ciągu 
30 dni od daty podpisania umowy. Termin jest równoznaczny z podpisaniem protokołu 
zdawczo-odbiorczego. 

2) zmianie ulegną zapisy SIWZ zał. nr 3 do SIWZ str. Od 1/7 do 7/7 oraz zał. nr 4 do SIWZ pkt 1) 
ppkt od a) do f) - dodaje się tolerancje dla wagi +/- 1,5 kg oraz tolerancję dla wymiarów +/- 3 cm: 
 

Punkt oświetleniowy typu A, dane techniczne: 
Wymiary: szerokość: 597-600mm, długość: 597-600mm, wysokość: 45-50mm (+/- 3 cm) 
Waga: poniżej 4 kg +/- 1,5 kg 
Punkt oświetleniowy typu B, dane techniczne: 
Wymiary: szerokość: 110-130mm, długość: 1500-1600mm, wysokość: 75-85mm (+/- 3 cm) 
Waga: poniżej 2,5 kg +/- 1,5 kg 
Punkt oświetleniowy typu C, dane techniczne: 
Wymiary: średnica: 350-420mm, głębokość: max. 140mm (+/- 3 cm) 
Waga: poniżej 4 kg +/- 1,5 kg 
Punkt oświetleniowy typu D, dane techniczne: 
Wymiary: szerokość: 125-140mm, długość: 125-140mm, wysokość: max 80mm (+/- 3 cm) 
Waga: poniżej 4 kg +/- 1,5 kg 
Punkt oświetleniowy typu E, dane techniczne: 
Wymiary: szerokość: 110-140mm, długość: 210-240mm, wysokość: max. 50mm (+/- 3 cm) 
Waga: poniżej 4 kg +/- 1,5 kg 
Punkt oświetleniowy typu F, dane techniczne: 
Wymiary: szerokość: 597-600mm, długość: 597-600mm, wysokość: 45-50mm (+/- 3 cm) 
Waga: poniżej 4 kg +/- 1,5 kg 
 

 

3) zmianie ulegną zapisy SIWZ zał. nr 11 do SIWZ projekt umowy §3 pkt 3– wykreśla się drugie zdanie 
i otrzymuje następujące brzmienie: 
 

Odbioru przedmiotu zamówienia dokona uprawniony przedstawiciel Odbiorcy na podstawie 
spisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.  
 

1) zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert (podstawa prawna art. 38 ust. 6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych):  

 
termin składania ofert 28.03.2019 r. godz. 09.00 
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termin otwarcia ofert 28.03.2019 r. godz. 09.15  
 
 
 

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy specyfikacji: 
 

 Rozdz. II pkt 4 ppkt 4.4 
4. Próbki należy złożyć w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, w budynku administracji – 

sekretariat Dyrektora Naczelnego nie później niż w terminie do dnia 28.03.2019 r. do godz. 09.00. 
 
 rozdz. VII pkt 2 i 4 SIWZ: 
 
     2.  Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:  

 

12 500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100) 
 

najpóźniej do dnia 28.03.2019 r. do godz. 09.00.   
4. Wadium w formie pieniężnej z zaznaczeniem „Wadium - 4/PN/DEG/AS/2019” Wykonawca wpłaci 
przelewem na rachunek  Zamawiającego w banku:  
 

Bank Śląski BSK I O/Gliwice nr rachunku  96 1050 1285 1000 0002 0310 0144.  
 

Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną  
na konto Zamawiającego do dnia 28.03.2019 r. do godz. 09.00.   
 

 rozdz. X pkt 1 i 2 SIWZ: 
 
1. Ofertę Wykonawca składa ze pośrednictwem miniPortalu w terminie do dnia 28.03.2019 r. do godz. 9.00. 
 

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego ul. Gliwicka 5 44-180 Toszek w sali konferencyjnej w 
budynku administracji szpitala w dniu 28.03.2019 r. o godz. 9.15. 

 
 
 
 
Wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji.  

 
 
 
 
Z poważaniem: 

 
Z-ca Dyrektora 

 ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
                      inż. Erwin Janysek 
                          
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
Od dnia 11.03.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitaltoszek.pl) dostępna jest 
zmodyfikowana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
 
 


