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Projekt pn.   „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3” 

Kraków, dn. 20.06.2022 r. 
 

Dotyczy:  Dostawa drobnego sprzętu medycznego (aparatów do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji, stetoskopy, 

termometry do pomiaru ciała, worki ambu wraz z wyposażeniem, puls oksymetry), kardiomonitor – 

przenośny, łóżka szpitalne z materacami, wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych, dozowniki 

do dezynfekcji (bezdotykowe i łokciowe), koncentrator tlenu, aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii 

donosowej, kasety do analizatora parametrów krytycznych, samobieżna maszyna czyszcząca do powierzchni 

(szpitalnych), środki do dezynfekcji, urządzenia do krioterapii, bieżnie do treningu wydolnościowego, aparat 

- System Indukcyjnej Stymulacji (SIS), aparaty do elektroterapii z osprzętem, wirówki do kkg/ kkd, stoły do 

drenażu, cykloergometry, na potrzeby Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. 

Bogusława Frańczuka”. 

Znak postępowania A.I.271.1.8.2022. 

 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie terminu 

składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Zamawiający nadal pracuje nad udzieleniem 

odpowiedzi na pytania Wykonawców, które zostaną opublikowane niezwłocznie po ich wypracowaniu. 

 

Pkt 14.1 oraz 14.5. SWZ przyjmują brzmienie: 

 

„Termin i miejsce składania ofert. 

14.1. Zaszyfrowane oferty należy składać nie później niż do dnia 24 czerwca 2022 r. do godz. 09:00. 

(…) 

14.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz. 11:00. 

(…)” 

 

Pkt 18.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

18.1. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany do 23 lipca 2022 r. 
 

Data przekazania (publikacji) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (modyfikacji w zakresie terminu 

składania i otwarcia ofert i związania ofertą) do portalu ezamowienia - 20/06/2022 r.  
 

 

 

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 


