
Siedlce dnia: 2027 -02-02

Samodzielny Publiczny Zaklad
Kiliriskiego 29
08-110 Siedlce

Opieki Zdrowotnej

lnazw a zamawi aj qce go, adres]

Sygnatura: utrrymanie czystoScil2/202l

WYKONAWCY
ubiegaj4cy si9 o zam6wienie publiczne

POWIADOMIENIE
o zmianach SWZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na "kompleksowe utrzymanie czysto5ci, transport wewngtrzny otuz crynnoSci

pomocnicze prry obsludze pacjenta niewymagaj4ce przygotowania medycznego na oddzialach

szpitala SPZOZ przy ul. Starowiejskiej 15, kompleksowe utrzymanie czystoSci oraz czynnoSci

pomocnicze przy obsludze pacjenta niewymagaj4ce przygotowania medycznego na oddzialach

szpitala SP ZOZ prry ul. Bema 22 w Siedlcach oraz kompleksowe utrrymanie czystoSci w

plac6wkach SPZOZ Siedlce" - znak sprawy utrzymanie czystoficil2/202l.

Zamawiaj4cy, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej , dzialajqc na podstawie aft. 137

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 I wrzesnia 2019r. Prawo zam6wieh publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.),

informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunk6w zam6wienia w nastgpuj4cym

zakesie:

Zamawiaj1cy dodaje zapisy do par. 5 ust. 2 i dodaje ust. 3,4,5 o nastgpuj4cej treSci:

2. Nale2no$6 Wykonawcy zostanie przeslana na jego konto w terminie 30 dni od daty

dostarczenia faktury oraz potwierdzenia okre6lonego w nst. I na rachunek bankowy Wykonawcy o

numerze ..:..... .... prowadzonym przez

Zmiana numeru rachunku, na kt6ry ma byi przekazane wynagrodzenie Wykonawcy wymaga formy

Aneksu do rnniejszej umowy.

Sprawg prowadzi - Anna Jastzebska Strona 1 z 2



3. Wykonawca ma mo2liwo56 przeslania drog4 elektroniczn4 ustruktUryzowanej faktury

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dn\a 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zam6wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie publio2no-

prywatnym (D". U. z 2018 poz. 2I9l). W prrypadku wyboru mo2liwoSci przeslania

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca bgdzie korzystal z platformy:

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pll - nr w bazie platfotmy - 8212056050 ,

4. Termin do zaptaty biegnie od otrzymania przez Zamawiaj1cego faktury w wersji papierowej

lub od q6rymania przez Zamawiaj4cego powiadomienia o przeslaniu ustrukturyzowanej faktury

e lektronicznej na Platform g Elektron iczne go F akturowania.

5. Wykonawca powiadomi Zamawiaj4cego o przeslaniu usffukturyzowanej faktury

elektronicznej na Platformg Elektronicznego Fakturowania; Powiadomienie o przeslaniu

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przeslana pocrt4 elektroniczn4 na adres:

sekretariat@spzoz-siedlce.Pl

Zamawiajqcy

Zakledu
Publlcznogo
Zdrowotneg
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