
Woskowice Małe, 04.09.2020 r. 

Nr sprawy: 4/ZP/2020 

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: Kompleksowe sprzątanie obiektów 

Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz pomieszczeń i klatki schodowej 

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu (ogłoszenie o przetargu 

nieograniczonym ukazało się w BZP pod nr 578899-N-2020z dnia 28.08.2020 r.)  

 

 

Zmiany w SIWZ:  

W pkt 8.3  

Zapis:  

Wadium należy wnieść do dnia 07.09.2020 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 4/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 07.09.2020 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 08.09.2020 r. do godz. 12.00  

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 4/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 08.09.2020 r. do godz. 

12.00 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 07.09.2020 r.  

Zastępuje się zapisem: NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 13.00 08.09.2020 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 

07.09.2020 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 

08.09.2020 r. do godz. 12.00, 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 07.09.2020 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 08.09.2020 r. o godz.13.00 w siedzibie Zamawiającego – świetlica 

żółta (budynek pałacu) Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, 

Woskowice Małe, 46-100 Namysłów.  

 

W pkt 16.3 

Zapis: 
3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 
którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia jednej z 
następujących okoliczności: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmianie ulegną kwoty podatku VAT i ceny brutto, ceny 
netto pozostaną niezmienne i obowiązują przez cały czas trwania umowy, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
- na zasadach i w sposób określony w ust. 4-9 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę.  

Zastępuje się zapisem:  
3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 
którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia jednej z 
następujących okoliczności: 
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1) zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmianie ulegną kwoty podatku VAT i ceny brutto, ceny 
netto pozostaną niezmienne i obowiązują przez cały czas trwania umowy, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
- na zasadach i w sposób określony w ust. 4-9 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę.  

 

 

Zmiany w ogłoszeniu  

W pkt IV.1.2)  

Zapis:  

8.3 Wadium należy wnieść do dnia 07.09.2020 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 4/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 07.09.2020 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 08.09.2020 r. do godz. 12.00  

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 4/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 08.09.2020 r. do godz. 

12.00 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.5)  

Zapis: 

3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia jednej z 

następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmianie ulegną kwoty 

podatku VAT i ceny brutto, ceny netto pozostaną niezmienne i obowiązują przez cały czas trwania 
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umowy, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - na zasadach i w sposób określony w ust. 4-9 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Zastępuje się zapisem: 
3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 
którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia jednej z 
następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmianie ulegną kwoty 
podatku VAT i ceny brutto, ceny netto pozostaną niezmienne i obowiązują przez cały czas trwania 
umowy, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych, - na zasadach i w sposób określony w ust. 4-9 jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 

W pkt IV.6.2)  

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

Data: 2020-09-07, godzina: 09:00  

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

postępowaniu:  Data: 2020-09-08, godzina: 12:00  

 

 

 

                        W zastępstwie DYREKTORA  

KIEROWNIK ODDZIAŁU  

TERAPII UZALEŻNIEŃ  

                    OLO WOSKOWICE MAŁE  

                                                                                                      Specjalista Psychoterapii Uzależnień  

                                                                                                 /-/ mgr Marzanna Wojtczak-Słowikowska 


