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Do Wykonawców 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętów dla 
oddziałów szpitala (wózki, szafy, stoliki, taborety).” Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 
777308-N-2020  z dnia 31.12.2020  r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia:  
 
1.  Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy, Zamawiający po pkt. 2 ust. 1 dodaje pkt. 3 o następującym 
brzmieniu: 

 

3)  termin płatności …………………… licząc od daty przyjęcia towaru do magazynu i 
otrzymania faktury wystawionej zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

 
(Zamawiający informuje, że dopuszczalny termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni i 
nie dłuższy niż 60 dni) 
 
Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedłuża termin 
składania ofert do dnia 22.01.2021 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.01.2021 r. o godz. 
10:00.  
 
W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. 
Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty 
przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na stronie internetowej, tj. www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, 
zmodyfikowaną treść SIWZ wraz z załącznikami. 
 

 
 

Dyrektor 
SPWZOZ MSWiA w Bydgoszczy 
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