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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

Dostawę urządzeń medycznych oraz innego sprzętu, nr sprawy: NZZ/50/P/20 

 
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 

r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje  modyfikacji treści SIWZ w sposób następujący: 

 

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

 

 
1). W Rozdziale VI „Termin wykonania zamówienia”  

 
skreśla się zapis:  

1. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w okresie do 45 dni, licząc od dnia zawarcia umowy 

i wprowadza się zapis: 
1. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w okresie do 65 dni, licząc od dnia zawarcia umowy 

 
 

2). W Rozdziale XI „Miejsce i termin składania ofert”  

 

 

skreśla się zapis:  

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć elektroniczne za 

pośrednictwem platformy zakupowej na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na 

stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk do dnia  09.09.2020 r. do godz. 09:30. 

i wprowadza się zapis: 
Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć elektroniczne za 

pośrednictwem platformy zakupowej na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na 

stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk do dnia  16.09.2020 r. do godz. 09:30. 

 

 

3). W Rozdziale XVI „Otwarcie ofert” 

 

skreśla się: 

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi – Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, lok 018 niski parter, w 

siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy dnia 09.09.2020 r. o godz. 10:15. 

i wprowadza się zapis: 
Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi – Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, lok 018 niski parter, w 

siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy dnia 16.09.2020 r. o godz. 10:15. 

 

 

Zamawiający 


