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NZ/338/2021       Jelenia Góra, dnia 08.06.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 

 

ZP/PN/21/05/2021 Dostosowanie budynku ZOL w Bolkowie do przepisów p.poż. w 

oparciu o Projekt Budowlany – Rozbudowy i przebudowy budynku ZOL wraz z 

infrastrukturą techniczną i komunikacyjną – Część I i Część II. NUMER 

OGŁOSZENIA: 2021/BZP 00069127/01 Z DNIA 2021-05-31  

 

         Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 

6, 58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania 

jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  

ZESTAW 1: 

W związku z obszernym zakresem prac do wycenienia i wydłużonym terminem oczekiwania 

na oferty cenowe od producentów materiałów, zwracamy się z prośba o przedłużenie terminu 

składania ofert o tydzień, tj. na 21.06.2021 r. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia termin składania ofert na: 21.06.2021 r. godz. 12:00. 

 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Zmianie ulega termin składania ofert: 

W SWZ było: 

12. Termin składania i otwarcia ofert 12.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w 

formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w 

terminie do dnia 14.06.2021 r. do godziny 12:00.  
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12.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.06.2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie 

Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego 

wskazanej w pkt 12.1.  

Jest: 

12. Termin składania i otwarcia ofert 12.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w 

formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w 

terminie do dnia 21.06.2021 r. do godziny 12:00.  

12.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.06.2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie 

Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego 

wskazanej w pkt 12.1.  

Zmianie ulega termin związania ofertą: 

W SWZ było: 

10. Termin związania ofertą. 10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 

dni od dnia otwarcia ofert to jest do dnia 14.07.2021 r., przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

Jest: 

10. Termin związania ofertą. 10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 

dni od dnia otwarcia ofert to jest do dnia 21.07.2021 r., przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu 

wcześniejszych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralna część warunków 

zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

                                                                                                                          Z poważaniem 
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