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NZ/867/2022                                                                                                    Jelenia Góra, dnia 24.08.2022 r. 

                                                             

 DO WYKONAWCÓW 
 

 

„DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE MIKROSKOPU OPERACYJNEGO DO 

ZABIEGÓW LARYNGOLOGICZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU 

OTOLARYNGOLOGII W  WOJEWÓDZKIM CENTRUM SZPITALNYM KOTLINY 

JELENIOGÓRSKIEJ” 

  Nr referencyjny : ZP/PN/17/07/2022 PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W EZAMÓWIENIA:   

NUMER OGŁOSZENIA:  2022/BZP 00313997/01 Z DNIA 22.08.2022 R. 

           

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

58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający doprecyzowuje, że przedmiotem postępowania jest 

dostawa, montaż i uruchomienie mikroskopu operacyjnego do zabiegów laryngologicznych na 

potrzeby Oddziału Otolaryngologicznego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny 

Jeleniogórskiej z zapewnieniem przez Wykonawcę płatności ratalnej bezkosztowej w 5 

miesięcznych ratach.  

 

W związku z doprecyzowaniem formy finansowania, zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu, 

treść SWZ oraz załącznika do SWZ (Formularz oferty). 

 

Zmieniona treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji. 

 

W SWZ zmienia się treść pkt 3 ppkt 1 w sposób następujący: 

 

Było: 

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż i uruchomienie mikroskopu operacyjnego do zabiegów 

laryngologicznych 

 

Jest: 

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż i uruchomienie mikroskopu operacyjnego do zabiegów 

laryngologicznych 

PŁATNOŚĆ RATALNA BEZKOSZTOWA W 5 MIESIĘCZNYCH RATACH 

 

W Załączniku nr 2 do SWZ (Formularz oferty) dodaje się pkt 10 o treści: 

 

10. Oferujemy płatność w 5 miesięcznych ratach w wysokości: po ……………. zł 

(słownie:…...……………………..………………) każda. 

 

Pozostałe punkty przyjmują numerację od 11 do 20. 
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W związku z wprowadzonymi zmianami, zostaje zmieniony termin składania i otwarcia ofert 

oraz termin związania ofertą.   

 

Termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. 

 

Było:  
13.3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 31.08.2022 r. do godziny. 11:00. 

 

13.3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.08.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 

poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 13.1.  

 

13.3  Termin związania ofertą do dnia 29.09.2022 r.  

 

Jest:  
13.1. 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.  

 

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

poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 13.1.  

 

13.3  Termin związania ofertą do dnia 30.09.2022 r.  

 

UWAGA: 

Zamawiający dodaje zapis w pkt 3. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje: 

dostawę, montaż i uruchomienie mikroskopu operacyjnego do zabiegów laryngologicznych 

 

PŁATNOŚĆ RATALNA BEZKOSZTOWA W 5 MIESIĘCZNYCH RATACH 

 

 

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że użyte w postępowaniu określenia: 

„otolaryngologiczny”, „Oddział Otolaryngologiczny” zostało niedoprecyzowane i należy je 

rozumieć także jako „otorynolaryngologiczny”, „Oddział Otorynolaryngologiczny”. 

Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich 

Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

                                                                                                  

 

Z poważaniem 
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