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Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert  
Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

 

Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze 

zm.) pn.: 

„DOSTAW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH NA POTRZEBY 

ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO ORAZ  ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY W BACIKACH ŚREDNICH”  

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań Wykonawców dotyczących zapisów SWZ, 

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz.2019 ze zm), przedłuża termin składania ofert do: 10.01.2022 r, godz. 10:00, 

termin otwarcia do: 10.01.2022 r,  godz. 10:10. 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 ze 

zm.) Zamawiający, przeprowadza modyfikację Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujących 

elementach: 

Zamawiający modyfikuje następujące zapisy rozdziału XIV pkt. 1, rozdział XVIII pkt. 5, rozdział 

XIX pkt. 1 SWZ, które otrzymują brzmienie:  

 Wykonawca jest związany ofertą zgodnie z art. 307 ust. 1 Pzp nie dłużej niż 30 dni w związku z 

art. 220 ust 2 tj. do dnia 08.02.2022r  

 Oferty należy składać do 10.01.2022 r, godz. 10:00  

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2022 r, godz. 10:10  

Udzielone odpowiedzi na pytania do treści SWZ zostaną opublikowane na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie oferty 

uwzględniających wszystkie wymagania Zamawiającego.  

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6, 7, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający 

zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

W dniu przekazania do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie 

ogłoszenia, niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.  

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Do wiadomości: Wszyscy uczestnicy postępowania 

Dyrektor SP ZOZ 
Andrzej Szewczuk 
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