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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem 

zamówienia są: „Zakup pierwszego wyposażenia – (Zadanie: „Dodatkowe wyposażenie do walki 

z COVID-19”) w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka 

w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. realizowane 

w systemie zaprojektuj i wybuduj współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9 

„Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych”, 

Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza 

formułą ZIT, umowa o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00”” – nr referencyjny 

TZ.280.38.2021., TED 2021/S 166-433081 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków 

Zamówienia.  

 W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania otwarcia ofert. 

Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: 

1. Rozdział IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 

Było: 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj.  do 

26.12.2021r. 

Jest: 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj.  do 

29.12.2021r. 

2. Rozdział XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 2 

Było: 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28.09.2021 r. do 

godziny 10:00. 

Jest: 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 01.10.2021 r. do godziny 

10:00. 

3. Rozdział XII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 4 

Było: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2021 r. o godzinie 11:00 poprzez ich odszyfrowanie za pomocą 

systemu miniPortal poprzez menu „Deszyfrowanie”. 

Jest: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2021 r. o godzinie 11:00 poprzez ich odszyfrowanie za pomocą 

systemu miniPortal poprzez menu „Deszyfrowanie”. 

W związku z dokonanymi zmianami treści SWZ, które prowadziły do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu, Zamawiający w dniu 20.09.2021 roku przekazał Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej sprostowanie. 
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