
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
imienia doktora Kazimierza Hołogi 

64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30 

tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152 

e-mail: spzoz18@post.pl, www.szpital-nowytomysl.pl 

NIP: 788-17-50-689    Regon: 639820004 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Konto bankowe: Bank PKO BP S.A. O/Nowy Tomyśl 

Nr konta: 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227 
1 

 
 

 

SPZOZ_NT/DZP/PN/ 11/17                 Nowy Tomyśl, dn. 11.01.2018r. 

 

Uczestnicy postępowania 
przetargowego 

 
INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ  

 

Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ 

dostawę materiałów do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą urządzeń”. 

 

 Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest Dostawa materiałów do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą urządzeń, działając na podstawie 
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) informuje o 
dokonanej modyfikacji treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwanego dalej SIWZ) i Załączników do SIWZ: 
Formularza asortymentowo- -cenowego dla Pakietu nr 2.  
 
W treści dokumentu Załącznika 1A do SIWZ Formularza asortymentowo- cenowego dla Pakietu nr 2 Podłoża  do hodowli 

drobnoustrojów  - płynne  oraz    na  płytkach   wraz  ze  szczepami  wzorcowymi do  kontroli jakości oraz testami 

do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości wraz z dzierżawą aparatu w  Zał. nr 1 do ww. Pakietu Zamawiający 
zmodyfikował parametry Cieplarki następująco:  
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Parametry Cieplarki: 
Obieg wymuszony powietrza  
Poj. 80 dm3     (80 l) 
Nastawianie temp.: 
- co 0,1 oC  
- zakres temp. pracy 20-69oC 
- dokładność stabilizacji temp. +/- 0,1 oC 
- zabezpieczenia przed przekroczeniem temp. zakresu pracy 
- wyświetlacz cyfrowy temperatury z rozdzielczością 0,1 
Wyposażona w min. 2 półki TAK 
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Wymiary Cieplarki: (+/- 10 mm) 
Wymiary aparatu: szer x wys x gł    ok. 750 x 660 x 500 mm 
Wymiary komory: szer x wys x gł    ok. 500 x 500 x 310 mm 

Tak, Podać 

Zmodyfikowany Załącznik nr 1A Formularz asortymentowo- cenowy Zamawiający zamieścił na stronie internetowej 
 

Jednocześnie informuję, że w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia w treści przygotowywanych ofert 
wprowadzonych modyfikacji, Zamawiający ustala termin składania ofert na dzień 16 stycznia 2018r. do godz. 
10:00. W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści dokumentu zawierającego Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

- Termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia 16  stycznia  2018r. o godz. 10:00 

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu   16 stycznia  2018r. o godz. 10:15 

 

 

 

 


