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Nr sprawy A.I. 271-43/12                                                          Kraków, 24 października 2012 r. 
  

Dotyczy: Postępowania na dostawę środków czystości i środków do dezynfekcji 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I. 271-43/12 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający dokonuje następującej 

modyfikacji w załączniku nr 4 do SIWZ część 1:  

 

 

1. W pozycji 18 – worki na śmieci czerwone 50 x 60 cm składane z folii LDP, grube, bardzo wytrzymałe, 

zachodzi zmiana: 

- kolumna 4 zamawiana ilość: 486 rolek 

2. Dodana zostaje pozycja 30: 

 

Worki na śmieci czerwone 60x90 cm  

składane z folii LDP, grube, bardzo 

wytrzymałe 60 l po 50 szt.  

22 opakowań 

 
 

W związku z wprowadzoną zmianą zmianie ulega termin składania ofert:  

Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 29 października 2012 r. godz. 10:00. na adres: Krakowskie Centrum 

Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7
30

 – 15
00

. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. 

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 października 2012 r. o godz. 10:15 w budynku Al. Modrzewiowa 22, 30-

224 Kraków, budynek nr 4, Administracja. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące 

cen. 
 

Pozostałe warunki pozostają niezmienione.  

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 Część 1 poprawiona 2 

 

  

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania 

zawiadomienia faksem na nr 012. 425-12-28 lub adres e- mail: p.wypyski@kcr.pl   
 

         Z poważaniem 

 

 


