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Wszyscy zainteresowani  

postępowaniem 

 

 

PCZ/ZP/     /2021 

Dotyczy: „Dostawy gazów medycznych i technicznych napełnianie i dzierżawa butli oraz zbiornika ciekłego tlenu dla „Poddębickiego 

Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3330/2/2021 

 

 

Informacja o modyfikacji zapisów ogłoszenia i SWZ 

 

 

Zgodnie z art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2019 z późn zm.) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień 

ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Dostawy gazów medycznych i technicznych, napełnianie i 

dzierżawa butli oraz zbiornika ciekłego tlenu dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”, Zamawiający 

dokonuje modyfikacji Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SWZ. 

 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 oraz art. 286 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje zapisy 

ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin: 

 

- składania ofert na 21.04.2021 r. 

- otwarcia ofert na 21.04.2021 r. 

 

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy:  

- ogłoszenia o zamówieniu 

- Specyfikacji Warunków Zamówienia 

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ. 

 

W związku z powyższym zapisy SWZ przyjmują następujące brzmienie: 

 

 Rozdział XIII SWZ:  

1. Ofertę wraz z wymaganymi złącznikami należy złożyć w terminie do dnia 21.04.2021 r., do godz. 10:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2021 r., o godzinie 11:00. 

 Rozdział XI SWZ: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.05.2021 r. 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. 


