
 
 

 

 
 

 

Kraków 28.11.2022r. 

 

Dział Zamówień Publicznych 

tel. 0-12 614 25 11 

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl                                                 

       

DZ.271.97.1200.2022           

 

Do wszystkich Uczestników postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Modyfikacja SWZ (3) 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZ.271.97.2022  

pn. Dostawa wraz z montażem mebli biurowych i medycznych oraz sprzętu AGD 

 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 powiadamia 

zainteresowane strony, że przedłuża termin składania ofert do dnia 02.12.2022r. do godz. 

09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2022r. o godz. 09:30. 

 

Modyfikacja SWZ  

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zmienia zapisy SWZ.  Poniżej 

wyszczególnione punkty SWZ przyjmują następujące brzmienie: 

 

Pkt. 11. SWZ Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 31.12.2022r. 

 

Pkt. 16. SWZ Sposób oraz termin składania ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 do dnia 02.12.2022 r. do godz. 09:00 w formie 



 
 

 

 
 

 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

 

Pkt. 17. SWZ Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2022 r., o godzinie 09:30 za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień 

Publicznych (budynek A-VII). 

 

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 w pakiecie nr 1 w poz. 15 i 33  

w zakresie jak poniżej: 

1) do poz. 15 (Szafki metalowe z 4 szufladami na kartoteki – 10 szt.) dodaje się zapis: 

Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.): ok. 60cm x ok. 60cm x ok. 105cm, z 4 szufladami 

dwurzędowymi na dokumenty formatu B5. 

 

2) do poz. 33 (Biurko komputerowe – 2 szt.) dodaje się zapis: 

Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.): 90cm x 60cm x 75cm (jedno) oraz 180cm x 60cm x 75cm 

(drugie). Co najmniej 2 szuflady 

 

- w załączeniu zmodyfikowany formularz specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są złożyć oferty                            

z uwzględnieniem treści niniejszego pisma. 

     

Załączniki: 

1) Załączniki nr 3.1 po modyfikacji SWZ (3) - formularz specyfikacji asortymentowo – 

ilościowo – cenowej    

 

Zatwierdziła: 

mgr Lucyna Stanuch – Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Administracji 


