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NZ/…229……../2021                                                                                     Jelenia Góra, dnia 22.04.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 
 

 

Dot. ZP/PN/09/02/2021 Świadczenie usług serwisowych kardioangiografu Siemens Artis Zee 

Floor. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00036628/01 z dnia 2021-04-20 

 

         Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-

506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że zmianie ulega SWZ oraz projekt umowy.  

 

W załączniku nr 3 do umowy usuwa się paragraf nr 7 dotyczący zatrudnienia na umowę o prace 2 

osób. Zamawiający rezygnuje z ww. wymagania. Zmieniony wzór umowy w załączeniu do 

niniszejszego pisma. 

 

W SWZ usuwa się informacje pod punktem 4.2.3 dotyczące wymagania zatrudnienia na umowę  

o  prace. 

 

W SWZ w pkt 5.2: 

 

Było: 

Zamawiający przewiduje wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których 

mowa w art. 95 Ustawy Pzp. 

 

Jest: 
Zawiający nie przewiduje wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których 

mowa w art. 95 Ustawy Pzp. 

 

 

Termin składania ofert: 

Było: 

12. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

12.1. Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 29.04.2021 r. do godziny. 11:00.  

12.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.04.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego  

poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 8.2. 

Jest: 

12. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 
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12.1. Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 30.04.2021 r. do godziny. 11:00.  

 

12.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.04.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego  

poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 8.2. 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Czas związania ofertą w SWZ: 
 

Było: 

10. Termin związania ofertą 

10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert to jest do 

dnia 28.05.2021 przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert. 
 

Jest: 

10.Termin związania ofertą 

10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert to jest do dnia 

29.05.2021 przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert. 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią 

integralna część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w 

postępowaniu. 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                          Z poważaniem 

 

 


