
                                                                                                                  Proszowice, dnia 07.03.2011 r.

                           Uczestnicy postępowania 

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  udzielenie  i  obsługę  kredytu  długoterminowego  
złotówkowego na sfinansowanie inwestycji „Dobudowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni  
oraz ich technologicznego wyposażenia w SPZOZ w Proszowicach w kwocie 5.000.000,00 złotych.
Numer sprawy  05/ZP/2011                              

  Informacja o zmianach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Proszowicach informuje o zmianach: 
• w pierwotnym ogłoszeniu:

było: pkt. IV.3.4) (termin składania ofert) 10.03.2011 – 11:30
po zmianie jest: pkt. pkt. IV.3.4) (termin składania ofert) 16.03.2011 – 14:30
było: pkt. IV.3.8) (warunki otwarcia ofert) Data: 10.03.2011 – 12:00
po zmianie jest: pkt. IV.3.8) (warunki otwarcia ofert) Data: 16.03.2011 – 15:00

• w SIWZ:
było: pkt.  17.1  (miejsce  i  termin  składania  i  otwarcia  ofert)  Ofertę  należy  złożyć  w 
Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-
100 Proszowice – Sekretariat Dyrekcji, Budynek główny, I piętro
 nie później niż do dnia 10.03.2011 r. do  godz. 11:30
Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  dniu  10.03.2011  r.  godz.  12:00 w  siedzibie 
Zamawiającego 
po zmianie jest: pkt. 17.1 (miejsce i termin składania i otwarcia ofert) Ofert  ę   nale  ż  y złoży  ć   w 
Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-
100 Proszowice – Sekretariat Dyrekcji, Budynek główny, I piętro
 nie później niż do dnia 16.03.2011 r. do  godz. 14:30
Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi w  dniu  16.03.2011  r.  godz.  15:00  w  siedzibie 
Zamawiającego 

• w pierwotnym ogłoszeniu:
było: pkt.  II.1.5)  „Uruchomienie  środków  nastąpi  jednorazowo  na  rachunek  bankowy 
Zamawiającego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.”
po  zmianie  jest: pkt.  II.1.5)  „Uruchomienie  środków  nastąpi  jednorazowo  na  rachunek 
bankowy Zamawiającego do dnia 30.04.2011r..” 

• w SIWZ:
było: pkt.3.  „Uruchomienie  środków  nastąpi  jednorazowo  na  rachunek  bankowy 
Zamawiającego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.”

• po zmianie jest:   pkt.3. „Uruchomienie środków nastąpi jednorazowo na rachunek bankowy 
Zamawiającego do dnia 30.04.2011r..” 

Zmiana  dotycząca zmiany godzin z dnia 03.03.2011r. traci moc. 
 
Powyższe  wyjaśnienia  zostają   zamieszczone  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  w  dniu 
07.03.2011 r.


