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Warszawa, 2017-11-10 

WZP.270.117.2017 

2017-15852 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Usługi eksperckie w tym wsparcie prawne w zakresie bezpieczeństwa 

dla systemów informatycznych  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia”, 

znak sprawy: WZP.270.117.2017. 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579), dalej zwaną „ustawą Pzp” zmienia postanowienia 

SIWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert tj. przedłuża termin składania ofert na dzień 2017-

11-24 do godziny 12:00. 

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SIWZ: 

 

 
1. Rozdział X pkt 11 SIWZ - Opis sposobu przygotowywania ofert. 

Dotychczasowy zapis: 

11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie i oznakować 

w następujący sposób: 

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

Warszawa 

Oferta w postępowaniu na: „Usługi eksperckie w tym wsparcie prawne w zakresie 

bezpieczeństwa dla systemów informatycznych  Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia.”, 

znak sprawy: WZP.270.117.2017 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2017-11-13 o godz. 12:30 

(opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy); 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

 

Otrzymuje brzmienie: 

11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie i oznakować 

w następujący sposób: 

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

Warszawa 
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Oferta w postępowaniu na: „Usługi eksperckie w tym wsparcie prawne w zakresie 

bezpieczeństwa dla systemów informatycznych  Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia.”, 

 znak sprawy: WZP.270.117.2017 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2017-11-24 o godz. 12:30 

 (opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy); 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

 
12. Rozdział XI pkt 1 SIWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

Dotychczasowy zapis: 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 

Warszawa, piętro 1, Kancelaria - pok. nr 127, do dnia 2017-11-13, do godziny 12:00 

i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. X SIWZ.  

 

Otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 

Warszawa, piętro 1, Kancelaria - pok. nr 127, do dnia 2017-11-24, do godziny 12:00 

i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. X SIWZ.  

 

wz. Dyrektora 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 
(-) Paweł Masiarz 

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych 

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby 
umocowanej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Chrostek Łukasz 


