
 
                    Zielona Góra 6.05.2021 r. 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia są  

Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku  nr sprawy: TZ.280.9.2021, TED 2021/S 074-185989. 
 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie  art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych,  dokonuje następujących zmian treści SWZ: 

 

Zmiana I 

Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, 

pkt. 2 

BYŁO: 

2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 13.05.2021 r. o godzinie 10:00 

JEST PO ZMIANIE: 

2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 27 .05.2021 r. o godzinie 10:00 

Zmiana II 

Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, pkt. 1 

BYŁO: 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 59 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.07.2021r. 

JEST PO ZMIANIE: 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 59 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.07.2021 r. 

Zmiana III 

Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I 

OTWARCIA OFERT, pkt. 2  

BYŁO: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 13.05.2021 r. do godziny 10:00. 

JEST PO ZMIANACH: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 27 maja 2021 r. do godziny 10:00. 

Zmiana VI 

Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I 

OTWARCIA OFERT, pkt. 4  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2021r. o godzinie 11:00poprzez ich odszyfrowanie za pomocą systemu 

miniPortal poprzez menu „Deszyfrowanie”. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2021 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  6.05.2021 roku przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie. 

 

 

 

 

          

UWAGA 

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w 

niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

Publikacja: 

www.bip.szpital.zgo.pl 

a/a TZ.280.9.2021      


