
Nr sprawy: 3/ZP/2020 

Woskowice Małe, dnia 11.08.2020 r.  

Ośrodek Leczenia Odwykowego 

w Woskowicach Małych 

ul. Pałacowa 15 

Woskowice Małe 

46- 100 Namysłów 

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

Na podstawie art 38. ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dokonuje się zmiany treści SIWZ oraz 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu dla przetargu nieograniczonego na zadanie: 

Przebudowa zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się 

w BZP pod nr 567712-N-2020 z dnia 29.07.2020 r.)  

 

 

Zmiany w SIWZ:  
 

W pkt 5.1 2) c) 

Zapis:  

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Określenie warunków. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  

Wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem zarówno budowę 

alejek z nawierzchni mineralnej o wartości co najmniej 100 000 zł oraz ścinkę drzew o 

wartości co najmniej 50 000 zł 

Zastępuje się zapisem: 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Określenie warunków. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  

Wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem zarówno budowę 

alejek z nawierzchni mineralnej o wartości co najmniej 100 000 zł brutto oraz ścinkę drzew o 

wartości co najmniej 50 000 zł brutto 

 



W pkt 8.3 

Zapis: 

Wadium należy wnieść do dnia 14.08.2020 r. do godz. 9.00 

Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone na konto Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych, SANTANDER BANK POLSKA S.A.  92 1090 2196 

0000 0005 6804 0025 z adnotacją wadium – nr sprawy 3/ZP/2020 

Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć w oryginale poprzez  

dołączenie do oferty lub złożyć w Dziale Finansowo-Księgowym Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych ul. Pałacowa 15,  46-100 Namysłów – budynek 

główny – pałac. 

W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu należy do oferty załączyć kopię wniesienia 

wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 14.08.2020 r. do 

godz. 9.00 przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  

Zastępuje się zapisem: 

Wadium należy wnieść do dnia 21.08.2020 r. do godz. 9.00 

Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone na konto Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych, SANTANDER BANK POLSKA S.A.  92 1090 2196 

0000 0005 6804 0025 z adnotacją wadium – nr sprawy 3/ZP/2020 

Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć w oryginale poprzez  

dołączenie do oferty lub złożyć w Dziale Finansowo-Księgowym Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych ul. Pałacowa 15,  46-100 Namysłów – budynek 

główny – pałac. 

W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu należy do oferty załączyć kopię wniesienia 

wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 21.08.2020 r. do 

godz. 9.00 przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  

 

W pkt 10.15  

Zapis: NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10.00 14.08.2020 r.  

Zastępuje się zapisem: NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10.00 21.08.2020 r.  

 

W pkt 11.1  

Zapis:  

Oferty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie w SEKRETARIACIE Ośrodka 

Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 

Namysłów do dnia 14.08.2020 r. do godz. 9.00, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty 

wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 

Zastępuje się zapisem:  



Oferty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie w SEKRETARIACIE Ośrodka 

Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 

Namysłów do dnia 21.08.2020 r. do godz. 9.00, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty 

wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 

 

W pkt 11.6  

Zapis:  

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.08.2020 r. o godz.10.00  w siedzibie Zamawiającego – 

świetlica żółta (budynek pałacu) Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, 

ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów. 

Zastępuje się zapisem:  

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.08.2020 r. o godz.10.00  w siedzibie Zamawiającego – 

świetlica żółta (budynek pałacu) Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, 

ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów. 

 

 

Zmiany w ogłoszeniu  
 
W pkt II.6)  

Zapis: 1 179 636,21 

Zastępuje się zapisem: 1 192 456,88 

 

W pkt III.1.3) 

Zapis: Wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem zarówno 

budowę alejek z nawierzchni mineralnej o wartości co najmniej 100 000 zł oraz ścinkę drzew 

o wartości co najmniej 50 000 zł 

Zastępuje się zapisem: Wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim 

zakresem zarówno budowę alejek z nawierzchni mineralnej o wartości co najmniej 100 000 zł 

brutto oraz ścinkę drzew o wartości co najmniej 50 000 zł brutto 

 
W pkt IV.1.2)  

Zapis: 

8.3 Wadium należy wnieść do dnia 14.08.2020 r. do godz. 9.00 

Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone na konto Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych, SANTANDER BANK POLSKA S.A.  92 1090 2196 

0000 0005 6804 0025 z adnotacją wadium – nr sprawy 3/ZP/2020 

Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć w oryginale poprzez  

dołączenie do oferty lub złożyć w Dziale Finansowo-Księgowym Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych ul. Pałacowa 15,  46-100 Namysłów – budynek 

główny – pałac. 

W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu należy do oferty załączyć kopię wniesienia 

wadium. 



Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 14.08.2020 r. do 

godz. 9.00 przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  

Zastępuje się zapisem: 

8.3 Wadium należy wnieść do dnia 21.08.2020 r. do godz. 9.00 

Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone na konto Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych, SANTANDER BANK POLSKA S.A.  92 1090 2196 

0000 0005 6804 0025 z adnotacją wadium – nr sprawy 3/ZP/2020 

Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć w oryginale poprzez  

dołączenie do oferty lub złożyć w Dziale Finansowo-Księgowym Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych ul. Pałacowa 15,  46-100 Namysłów – budynek 

główny – pałac. 

W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu należy do oferty załączyć kopię wniesienia 

wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 21.08.2020 r. do 

godz. 9.00 przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  

 
W pkt IV.6.2)  

Zapis: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-08-14, godzina: 09:00 

Zastępuje się zapisem: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-08-21, godzina: 09:00 

 

 
w zastępstwie DYREKTORA 

KIEROWNIK ODDZIAŁU 

TERAPII UZALEŻNIEŃ 

OLO WOSKOWICE MAŁE 

Specjalista Psychoterapii Uzależnień 

/-/ mgr Marzanna Wojtczak-Słowikowska 

 


