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Konin, dnia 27.05.2021 r.  
WSZ-EP-12/424/2021  

 
Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  

strona internetowa prowadzonego postępowania  
 
 

 
Informacja o zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.  

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji pn „Dostawa implantów i narzędzi jednorazowego użytku do rekonstrukcji 
ACL”, nr sprawy WSZ-EP-12/2021. 
 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, 5, 6, 7, 9 oraz na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), 
informuje iż w ww. postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:  
 
 
I. Termin składania ofert- Pkt. XIII SWZ 
 
Było:  
3.Termin składania ofert upływa dnia 02.06.2021 roku o godz. 9:00 
 
Jest:  
3.Termin składania ofert upływa dnia 08.06.2021 roku o godz. 9:00 
 
 
II. Termin otwarcia ofert- Pkt. XIV SWZ 
 
Było:  
1.Termin otwarcia ofert: 02.06.2021 roku o godz. 11:00 
 
Jest:  
1.Termin otwarcia ofert: 08.06.2021 roku o godz. 11:00 
 
 
III. Termin związania ofertą- Pkt. XI SWZ 
 
Było:  
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 01.07.2021 roku - tzn. 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,w którym upływa 
termin składania ofert. 
 
Jest:  
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 07.07.2021 roku - tzn. 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 
termin składania ofert. 
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IV. Zmianie ulega załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w § 5. 

Zmiana polega na: 

 zmianie treści zapisów; 

 dodaniu nowych zapisów; 

 zmianie numeracji zapisów. 

 

 
 
Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. 
 
W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 27.05.2021 r. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 
 
 
 
 
 


