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    L.dz. NZ/900/2022 

DO   WYKONAWCÓW 

Dzierżawa aparatu do badań immunohistochemicznych oraz dostawa odczynników do 

badań immunohistochemicznych dla Zakładu Patomorfologii  

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/20/07/2022 

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą ul. Ogińskiego 6, 58-506 

Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, iż ze względu na ilość zapytań, które wpłynęły  

do postępowania jak w tytule o wyjaśnienie treści zapisów SWZ, zostaje zmieniony termin 

składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.                                                                

Mając na uwadze chęć zachowania pełnej transparentności i konkurencyjności  

w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcom na 

zapytania, które wpłynęły do w/w postępowania w późniejszym terminie.    

 

Termin składania ofert i otwarcia ofert:  

 

Było: 
 

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

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 01.09.2022 r. do 

godziny. 11:00.  

1.2 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.09.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego 

https://platformazakupowa.pl/wcskj. 

 

Winno być : 
 

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

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 08.09.2022 r. do 

godziny. 11:00.  

1.2 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.09.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego 

https://platformazakupowa.pl/wcskj. 
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Było: 

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

dnia 30.09.2022 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert. 

Winno być 
 

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

dnia 07.10.2022 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert. 

Było:  

 

1.1 Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie określonej dla danego pakietu, 

przed upływem terminu składania ofert (do 01.09.2022 r., godz.: 11:00), na cały okres 

związania ofertą od upływu terminu składania ofert. 

 

Winno być 
 

1.1  Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie określonej dla danego pakietu, 

przed upływem terminu składania ofert (do 08.09.2022 r., godz.: 11:00), na cały okres 

związania ofertą od upływu terminu składania ofert. 

 

Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich 

Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

                                                                                                                                                       

                                                                                           Z up. Dyrektora WCSKJ  
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