
 
Samodzielny Publiczny                                                                             Międzyrzec Podlaski, 03-03-2020 r. 

Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Międzyrzecu Podlaskim 

ul. Warszawska 2-4                              

21-560 Międzyrzec Podlaski 

                                                                                                                                                                              

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Zmiana terminu składania ofert 

Informacja o zmianie numeru konta bankowego Zamawiającego 

 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa sprzętu medycznego  

i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 pn. Wzrost efektywności  

i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim 

poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach”, znak sprawy 

3/2020/PN 

 

W związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, chcąc dać Wykonawcom dodatkowy czas na przygotowanie ofert, Zamawiający, na 

podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedłuża termin 

składania ofert do dnia 20 marca 2020 r. godzina 10:00. 

 

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843), wprowadza się następujące zmiany do treści SIWZ: 

 

Rozdział 9 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

9. Wymagania dotyczące wadium: 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

PKO B.P. S.A. w Międzyrzecu Podlaskim, Nr rachunku : 23 1020 4476 0000 8902 0427 6077 

z dopiskiem: „Wadium na ………………..” (wpisać nazwę postępowania oraz oznaczenie 

sprawy). Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się 

na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

 

Rozdział 12 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

12. Miejsce oraz termin składania ofert, otwarcie ofert 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2020 r. do godz. 10.00
 
. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2020 r., o godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiającego,  

ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski.  

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortal  

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.  

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informa-

cję z otwarcia ofert.  

 
 
 


