
 
 

  Kielce, dnia, 17.12.2021r. 

Znak sprawy :PDZP-26/Z-4/21 

  

Do wszystkich zainteresowanych 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie podstawowym 

                 na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień        

                  publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na:  

DOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA I WDROŻENIE INFRASTRUKRUTY SPRZĘTOWEJ I 

OPROGRAMOWANIA DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 

Ogłoszenie  nr 2021/BZP 00309143/01 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań Wykonawców dotyczących zapisów wyjaśnień dotyczących 

zapisów dokumentów postępowania, zgodnie z art.284 ust.3 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przedłuża termin składania ofert do: 

28.12.2021 r. do godz.11.00 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust.1,3,5,7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129   z późn. zm.) informuje, że ulega zmianie treść SWZ w ten 

sposób, że: 

• w rozdz. XI pkt.1 otrzymuje nowe ,następujące brzmienie: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert, tj. do dnia 

28.01.2022 roku. 

• w rozdz. XII pkt.1 otrzymuje nowe ,następujące brzmienie: 

Termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2021 roku, o godz.11.00 

• w rozdz. XII pkt.4 otrzymuje nowe ,następujące brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2021 roku, o godz.11.15, 

• Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 28.12.2021 r. do godz.11.00 

Udzielone odpowiedzi na pytania do treści SWZ zostaną opublikowane na stronie miniPortalu  prowadzonego 

postępowania i womp@womp.com.pl w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie ofert . 

Zgodnie z dyspozycją art.286 ust.6,7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz.1129   z późn. 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 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i niniejsza 

informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
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