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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00193518/01 na zakup 
sprzętu do rehabilitacji onkologicznej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -  Państwowego 
Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1129 ze zm.) Zamawiający infomuje, iż modyfikuje treść załącznika nr 5 do SWZ -  projektowanych postanowień umowy, 
które zostaną wprowadzone do treści umowy, w następujący sposób:

Było:
§3 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy
2) wynagrodzenie za pozostałe koszty, w tym m.in. dostawę, instalację, uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie szkoleń, 
napraw gwarancyjnych )
________________________________ zł netto (słownie:______________________________________ )
________________________________ zł brutto (słownie:______________________________________ )

Jest:
53 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy
2) wynagrodzenie za pozostałe koszty, w tym m.in. dostawę, instalację, uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie szkoleń)
_______________________________ zł netto (słownie:______________________________________ )
________________________________ zł brutto (słownie:______________________________________ )

Ponadto, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 06.10.2021 r. 
na dzień 07.10.2021 r. - godziny dotyczące składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian. Tym samym zmianie ulega termin 
związania ofertą z dnia 04.11.2021 r. na dzień 05.11.2021 r.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.
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