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MODYFIKACJA SWZ /  

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

I. Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, jako Zamawiający             

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn. „zakup sprzętu do badań ASF” (nr sprawy: WIWgsp.272.04.2022), zgodnie z art. 137 ust. 1 i 4 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn 

zm.), modyfikuje treść SWZ oraz przedłuża termin składania ofert na podstawie art. 137 ust. 6  

ww. ustawy. 

 

II. Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 1 

w następujący sposób:  

• Pkt 32 Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„32. Przygotowanie urządzenia i dokumentacji niezbędnej do odbioru UDT.” 

 

III. W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający wydłuża termin składania ofert, a tym samym 

modyfikuje treść SWZ w następujący sposób: 

• Rozdz. XIV pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2022 r. 

do godz. 10:00.” 

 

• Rozdz. XV pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2022 r. o godz. 12:00.” 

 

• Rozdz. XII pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni, tj. od dnia upływu terminu składania 

ofert do dnia 07.11.2022 r.” 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział  

w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. W pozostałym 

zakresie SWZ pozostaje niezmienione. 

 

Z poważaniem, 

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

Zdzisław Król 

Nasz znak:  WIWgsp.272.04.2022 
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