
  Powiat Człuchowski 
al. Wojska Polskiego 1 
    77-300 Człuchów 
 
INiZP.272.10.2022        Człuchów 23.12.2022 

 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Nazwa zadania: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I WYPOSAŻENIA 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

pod numerem 2022/S 224-644568 dnia  21.11.2022 r. 

 

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”  Zamawiający – Powiat Człuchowski zmienia treść SWZ. 

Zamawiający zmienia treść SWZ ze względu na  konieczność udzielenia wyjaśnień na liczne pytania, 

które wpłynęły od Wykonawców w prowadzonym postępowaniu. 

Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 137 ust. 6 Pzp, że zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia 

oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ 

i przygotowanie ofert, dlatego zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na 

zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. 

Jednocześnie zamawiający oświadcza, że przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Nowym 

terminem składania ofert jest 03.01.2023 r. godz. 09:00 oraz nowym terminem otwarcia ofert jest 

03.01.2023 r. godz. 09:05, o czym stosowną informację zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji 

Unii Europejskiej. 

W SWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 

1. Rozdział 15 – SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

Zmianie ulega ustęp 2 i 3: 

Było: 

„2. Termin składania ofert: 29.12.2022 r. godz. 09:00 

3. Termin otwarcia ofert: 29.12.2022 r. godz. 09:05” 

Ma być: 

„2. Termin składania ofert: 03.01.2023 r. godz. 09:00 

3. Termin otwarcia ofert: 03.01.2023 r. godz. 09:05” 

 

2. Rozdział 16 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Było: 

„1.  Wykonawca jest związany ofertą 90 dni tj. do dnia 28.03.2023 r.” 

Ma być: 

„1.  Wykonawca jest związany ofertą 90 dni tj. do dnia 02.04.2023 r.” 



3. Aktualizacji podlegają załączniki: 

Załącznik nr 1 – do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 3a do SWZ – Specyfikacja szczegółowa oferowanego sprzętu Część 1 – 

Pakiet nr 1; 

Załącznik nr 3e do SWZ - Specyfikacja szczegółowa oferowanego sprzętu Część 5 – 

Pakiet nr 5. 

Zgodnie z art. 137 ust. 5 Pzp. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_czluchow informację o zmianie treści SWZ. 

Zgodnie z art. 513 pkt 1 Pzp mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie 

wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 Pzp. Odwołujący 

jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 Pzp. 

Jako że informacja o zmianie treści SWZ została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, to termin 

wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania 

do zamawiającego upływa 02.01.2023 r., czyli po 10 dniach od zakomunikowania 

wykonawcom o zmianie treści SWZ i zmianie terminu składania i otwarcia ofert, zgodnie 

z art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp. 
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   podpis osoby uprawnionej 
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