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Ruda Śląska, dnia 20.04.2022 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 13/SMRS/22
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
pn.: dostawa wyrobów medycznych (13/SMRS/22).

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r.
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), określającą m.in. dodatkowe
przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postepowania przygotowuje zmianę treści SWZ dostosowującą
dokumenty do nowych przepisów.
Termin składania ofert zostaje przesunięty zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 20.04.2022 r. godz. 09:00 na dzień 22.04.2022 r. godz. 09:00
(otwarcie ofert nastąpi dnia 22.04.2022 r. o godz. 10.00).
1) w rozdziale XVI – Sposób oraz termin składania ofert poprzez zmianę pkt 2
Jest:
Termin składania ofert: 20.04.2022 r., godzina 09:00.
Zamawiający zmienia na:
Termin składania ofert: 22.04.2022 r., godzina 09:00.
2) w rozdziale XVII – Termin związania ofertą poprzez zmianę pkt 1
Jest:
Termin związania ofertą upływa w dniu 19.05.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVI SWZ. Dzień ten jest
pierwszym dniem terminu związania ofertą.
Zamawiający zmienia na:
Termin związania ofertą upływa w dniu 21.05.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVI SWZ. Dzień ten jest
pierwszym dniem terminu związania ofertą.
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3) w rozdziale XVIII – Termin otwarcia ofert czynności związane z otwarciem ofert poprzez zmianę
pkt 1
Jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2022 r., o godz. 10:00.
Zamawiający zmienia na:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2022 r., o godz. 10:00.
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