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P O W I A D O M I E N I E
o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg 
nieograniczony, na:

Zakup automatu do szybkich testów PCR

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Zakup automatu do szybkich testów 

PCR, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym 

zakresie:

pkt 16. lit.d) SIWZ otrzymuje brzmienie:

d) ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami należy złożyć 

w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez jego uszkodzenia, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Zakup automatu do szybkich testów PCR 

NIE OTWIERAĆ przed: 2021-01-15 godz. 11:15”.

pkt 17 SIWZ otrzymuje brzmienie:

17. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć w formie 

pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Starachowicach 

ul. dr Władysława Borkowskiego 4, pokój nr: 114 do dnia 2021-01-15 do godz. 11:00.

Oferta złożona po terminie składania ofert w formie pisemnej zostanie niezwłocznie 
zwrócona Wykonawcy. 
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Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-01-15 o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego, sala 
nr 213;.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                    
i warunków płatności zawartych w ofertach.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian. W/w zmiany zostały 
wprowadzone w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 540396947-N-2021 z dnia 2021-01-07 r. 

Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych do SIWZ.
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