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Warszawa, 2016-09-01 

WZP.221.100.2016 

2016-10115 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Dostawa pamięci RAM dla serwerów będących w posiadaniu 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.  

 

Informacja 

 

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, dokonuje zmiany 

treści SIWZ w poniższym zakresie: 

 

Dotychczasowy zapis: 

 

Rozdział X pkt 10 SIWZ  

„Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach, w siedzibie Zamawiającego i 

oznakować w następujący sposób: 

a) Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 

Warszawa 

Oferta w postępowania na: Dostawę pamięci RAM do serwerów będących w posiadaniu 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

znak sprawy: WZP.221.100.2016 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2016-09-02 o godz. 10:30 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

b) Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Oferta w postępowaniu na: Dostawę pamięci RAM do serwerów będących w posiadaniu 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

znak sprawy: WZP.221.100.2016 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2016-09-02 o godz. 10:30 
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UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed 

terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.” 

 

Rozdział XI pkt 1: 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A 

w Warszawie – pok. 127 do dnia 2016-09-02 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie 

z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.” 

Rozdział XI pkt 4 : 

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – piętro I, pok. 132 c, w dniu 2016-09-

02 r., o godzinie 10:30.” 

 

Otrzymuje brzmienie: 

 

Rozdział X pkt 10 SIWZ  

„Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach, w siedzibie Zamawiającego i 

oznakować w następujący sposób: 

b) Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 

Warszawa 

Oferta w postępowania na: Dostawę pamięci RAM do serwerów będących w posiadaniu 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

znak sprawy: WZP.221.100.2016 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2016-09-13 o godz. 10:30 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

c) Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Oferta w postępowaniu na: Dostawę pamięci RAM do serwerów będących w posiadaniu 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

znak sprawy: WZP.221.100.2016 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2016-09-13 o godz. 10:30 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed 

terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.” 
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Rozdział XI pkt 1 : 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A 

w Warszawie – pok. 127 do dnia 2016-09-13 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie 

z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.” 

Rozdział XI pkt 4 : 

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – piętro I, pok. 132 c, w dniu 2016-09-

13 r., o godzinie 10:30.” 

 

 

Załącznik  do niniejszego pisma – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 

Dyrektor 

Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 

 

(-) Marcin Węgrzyniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Wysmułek Dariusz 


