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Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka 

Centrum Medycyny Ratunkowej   

54-049 Wrocław, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 

Wrocław, 04.02.2022 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

zainteresowanych udziałem w 

postępowaniu 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Niewszczepialny sprzęt jednorazowy i niewszczepialne 

wyroby medyczne” 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

pod numerem 2021/S 245-643760 dnia 17.12.2021 r. 

Zmiana treści SWZ 

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający zmienia treść 

SWZ. 

Zamawiający zmienia treść SWZ ze względu na znaczną ilość zapytań w przedmiocie 

treści SWZ oraz jej załączników oraz zasadność udzielenia odpowiedzi na ww. pytania. 

Zgodnie z art. 137 ust. 2 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak      

informację o zmianie treści SWZ. 

W SWZ zamawiający wprowadza następujące zmiany: 

1) w Rozdziale III SWZ pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.02.2022 do godz. 10.00 
 
Sposób składania ofert: 
➔ za pośrednictwem Platformy zakupowej, pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak  

 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak
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1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2022 o godz. 10.30 poprzez odszyfrowanie 
wczytanych na Platformie ofert. 

2) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

3) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

2) w Rozdziale III SWZ pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 11.05.2022 r. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
Niniejsza informacja, zostaje opublikowana na podstawie art. 137 ust. 5 ponieważ  
zamawiający nie został powiadomiony o publikacji zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,  
w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania 
tego ogłoszenia 

 

 

................................................. 

podpis osoby upoważnionej 
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