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FZP.III – 241/33/21 
 

Z M I A N A    T R E Ś C I 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod 
hasłem „DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”. 
 
Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129) modyfikuje treść 
Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez zmianę zapisów w rozdziale III, podrozdziale 1, pkt 2a SWZ: 
 
z brzmienia:  
a) wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji zgodnie 

z art. 284 ustawy Pzp. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce 
"Wyślij wiadomość" w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego 
dokumentu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż na 4 dni do przed upływem składania ofert. 

 
na brzmienie:  

a) wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji zgodnie 
z art. 135 ustawy Pzp. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce 
"Wyślij wiadomość" w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego 
dokumentu. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuję, że poprawia omyłkę pisarką na pierwszej stronie SWZ: 

z brzmienia:  
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129). 

na brzmienie:  
Wartość zamówienia przekracza progi unijne określone na podstawie art. 3  ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129). 

 

Pozostałe zapisy zostają bez zmian. 


