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 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych, materiałów 

eksploatacyjnych ze szkła/tworzywa sztucznego oraz wykonanie usługi liofilizacji w podziale 

na 26 części”  znak sprawy DA.22.12.2022.ZF. 

 

Szanowni Państwo, 

działając na podstawie art. 286 ust. 5 w zw. z art. 286 ust. 1 w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 1129), Zamawiający informuje, iż 

w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dokonuje zmiany treści 

Specyfikacji warunków zamówienia w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania dnia 

04.03.2022 r.,  w następujący sposób:  

1) zmianę treści rozdziału VIII ust. 1 SWZ, nadają mu następujące brzmienie: „Wykonawca jest 
związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 7 kwietnia 
2022 r.”,  

2) zmianę treści rozdziału XI ust. 2 specyfikacji warunków zamówienia nadając mu następujące 
brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed upływem terminu 
składania ofert, tj. do dnia 09 marca 2022 r., do godz. 10.00”,  

3) zmianę treści rozdziału XII ust. 1 specyfikacji warunków zamówienia nadając mu następujące 
brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 marca 2022 r. o godz. 10.30”.  
 

Jednocześnie informuję, iż w związku ze zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia zmianie 

uległa również treść ogłoszenia o zamówieniu. 
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