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Konin, 16.06.2020r. 

WSZ-EP-20/598/2020     
                           

MODYFIKACJA SIWZ 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę  sprzętu jednorazowego  i 
wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych 
oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr Romana Ostrzyckiego  w Koninie nr sprawy 
WSZ-EP-20/2020 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 
Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ WSZ-EP-
20/2020: 

I.  Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia  w  załączniku numer do 2 do  SIWZ 
20/2020 – formularz asortymentowo  w pakietach numer: 

 - pakiet numer: 1 
- pakiet numer:  3 

- pakiet numer:  4 

- pakiet numer:  5 

- pakiet numer 6 

- pakiet numer 7 

- pakiet numer 8 

- pakiet numer 10 

- pakiet numer 11 

- pakiet numer 13 

- pakiet numer 14 

- pakiet numer 18 

- pakiet numer 20 

-pakiet numer 21 

- pakiet numer 23 

- pakiet numer 25 

- pakiet numer 28 

- pakiet numer 29 

- pakiet numer 31 
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- pakiet numer 32 

- pakiet numer 36 

- pakiet numer 41 

zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi Wykonawcom  w dniu 16.06.2020r, numery pisma od : WSZ-
EP-20/572/2020 do WSZ-EP-20/597/2020, zmodyfikowanym załącznikiem numer 2 do SIWZ WSZ-EP-
20/2020 oraz modyfikacją SIWZ WSZ-EP-20/2020 zamieszczonymi na stronie internetowej 
Zamawiającego  www. szpital-konin.pl i www.platformazakupowa.pl  w dniu 16.06.2020r. 

 
II.  Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ 20/2020 w następującym zakresie: 

1. Punkt 13 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1.Termin składania ofert: do dnia  06.07.2020r., do godziny: 10:00 
 
 

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.07.2020r., o godzinie  11:00. 
 

III.  Zamawiający modyfikuje również zapisy załączniku numer 3 do SIWZ WSZ-EP-20/2020 –projekt 
umowy w paragrafie  2 ust. 4 następująco: 

4. Wykonawca ma możliwość przesłania faktury wersji elektronicznej na adres platformy: 
www.efaktura.gov.pl lub w formacie PDF, na adres e-mail Zamawiającego 
e-faktura@szpital-konin.pl. 
 

W pozostałym zakresie zapisy nie zmieniają się. W zawiązku z modyfikacją  Zamawiający udostępni 
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz www.platformazakupowa.pl, aktualne, 
zmodyfikowane załączniki do SIWZ WSZ-EP-20/2020. 
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