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 SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
w PILE 

im. Stanisława Staszica 

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1 
  

Piła, 02 kwietnia  2020 roku 

NZP.I-240/15/20 
 

Z M I A N A    T R E Ś C I 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
pod hasłem „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach 
szpitalnych i administracyjnych, utrzymania terenów zielonych, transportu wewnętrznego, 
współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem wraz z przejęciem 
pracowników w trybie art. 231 KP Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica (II)”. 

 
Zamawiający Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy 

Prawo zamówieo publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. 
zm.) modyfikuje treśd Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę treści w pkt. 
12.1 i 12.3 SIWZ 

 
z brzmienia: 

 

12.1 Ofertę należy złożyd do dnia 08.04.2020 r. do godz. 09:30 pod rygorem nieważności za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpila). Należy 

postępowad zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie Zakupowej. Ryzyko błędnego 

doręczenia oferty obciąża Wykonawcę. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularzu 

składania ofert lub wniosku w konkretnym postępowaniu. 

 

12.3 Otwarcie ofert jest jawne i następuje poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w dniu 08.04.2020 roku o godz. 10:00 

w siedzibie Zamawiającego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica ul. Rydygiera 1 

w Sali konferencyjnej. Wykonawcy mogą uczestniczyd w publicznej sesji otwarcia ofert.  

 

na brzmienie: 
 

12.1 Ofertę należy złożyd do dnia 20.04.2020 r. do godz. 09:30 pod rygorem nieważności za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpila). Należy 

postępowad zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie Zakupowej. Ryzyko błędnego 

doręczenia oferty obciąża Wykonawcę. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularzu 

składania ofert lub wniosku w konkretnym postępowaniu. 

 

12.3 Otwarcie ofert jest jawne i następuje poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w dniu 20.04.2020 roku o godz. 10:00 

w siedzibie Zamawiającego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica ul. Rydygiera 1 

w Sali konferencyjnej. Wykonawcy mogą uczestniczyd w publicznej sesji otwarcia ofert.  

 


