
 
 
Znak sprawy: PZP-225/15/2018  Korfantów dnia: 2018-10-26 
 
 

P O W I A D O M I E N I E 

o zmianach  SIWZ PZP-225/15/2018 

 

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: 

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji sal chorych na Oddziale Rehabilitacji 

Ogólnoustrojowej z Pododdziałem  neurologicznym w ramach zadania „Podniesienie efektywności 

leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz 

przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem 

Neurologicznym Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. dofinansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.01.01 

- Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy 

RPOP RPOP.10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonym, na Modernizacja sal chorych, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w następującym zakresie: 

Dział XII. SIWZ:  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność w nieprzejrzystej i zamkniętej 

kopercie (opakowaniu), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Koperta (opakowanie) 

powinna zawierać oznakowanie: 

       Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………. 

OFERTA 

„Nr sprawy PZP-225/15/2018 „Modernizacja sal chorych” 

Zamawiający: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z o.o. 

Adres: ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów. 

Nie otwierać przed 13 listopada 2018  r., przed godz. 10:30 

2. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2018 r.  do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Opolskie 

Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wyzwolenia 11, 48-317 

Korfantów, sekretariat. 

3. Otwarcie ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego Opolskie 

Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wyzwolenia 11, 48-317 

Korfantów, sala konferencyjna.  

 

 

Prezes Zarządu 

      Wojciech Machelski 


