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Konin, 03.02.2022r. 

WSZ-EP-48/2021/191/2022 

 
Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/ 

 strona internetowa prowadzonego postępowania  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa preparatów do żywienia para i enteralnego 
wraz z dzierżawą urządzeń do podawania i przygotowywania preparatów żywieniowych,  nr 
sprawy WSZ-EP-48/2021  

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.– zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający 
informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr WSZ-EP-48/2021, w następujący 
sposób:.  
 
I. Sposób oraz termin składania ofert - Rozdział XVI. ust. 3 SWZ 

Było: 
3.  Termin składania ofert upływa dnia 11.02.2022 roku o godz. 08:00 
Jest: 
3. Termin składania ofert upływa dnia 18.02.2022 roku o godz. 08:00 

 
II.    Termin otwarcia ofert - Rozdział XVII. ust. 1 SWZ 

Było: 
1.  Termin otwarcia ofert: 11.02.2022 roku o godz. 11:00. 
Jest: 
1.  Termin otwarcia ofert: 18.02.2022 roku o godz. 11:00. 

 
III.  Termin związania ofertą - Rozdział XIV. SWZ 

Było: 
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11.05.2022 roku. 
Jest: 
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18.05.2022 roku. 
 

IV. Treści Załącznika nr 2 - Formularz asortymentowo – cenowy poprzez zmianę opisu przedmiotu 
zamówienia w zakresie: 
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- pakiet numer:  4 

- pakiet numer: 11 

- pakiet numer: 16 

- pakiet numer: 23 

- pakiet numer: 25 

- pakiet numer: 28 

- pakiet numer: 29 

- pakiet numer: 31 

- pakiet numer: 32 

- pakiet numer: 41 

- pakiet numer: 42 

VI. Zamawiający zmienia także zapisy w Projektowanych postanowieniach  umowy – załączniku 
numer 5 do SWZ w następujący sposób: 
 
- w paragrafie 2 ust. 10. 
 
10. Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy: 
www.efaktura.gov.pl. Zamawiający dopuszcza  przesłanie faktur, duplikatów faktur, korekt, not 
obciążeniowych i korygujących  w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej:  
e-faktura@szpital-konin.pl 
 
- w paragrafie 4 ustęp 8 w następujący sposób: 
 8. Okres ważności na oferowany asortyment wynosi min. 8 miesięcy od dnia dostawy. 
 
Jednocześnie Zamawiający wprowadza w paragrafie numer 2  ustęp 13 o następującej treści:  
13. Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach 
niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani 
sporządzenia aneksu do umowy.    

 

Informacje uzupełniające 

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie 
przedmiotowego Zamówienia.  

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia                                    
o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie zamieszczone na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

 


		2022-02-03T14:14:56+0100




