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NZ/339/2021       Jelenia Góra, dnia 08.06.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 

 

ZP/PN/20/05/2021 Utworzenie Pracowni Leku Cytostatycznego w Wojewódzkim 

Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej na podstawie projektu budowlanego – 

Adaptacja pomieszczeń Pracowni w nowej lokalizacji. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA 

W EZAMÓWIENIA: NUMER OGŁOSZENIA: 2021/BZP 00069041/01 Z DNIA 

31.05.2021 R. (ID 464908)   

         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: 

Pytanie nr 1: 

Czy wyposażenie w meble i sprzęt z rys. T-01 ,,Technologia'' wchodzą w zakres wyceny ? 

Pytanie nr 2: 

Czy na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek uzyskania do odbioru inwestycji Pracowni 

Leku akceptacji z Głównego Inspektoratu Sanitarnego ? 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o przesunięcie terminu na 21.06.2021r. z uwagi na specjalistyczny charakter 

inwestycji, który wymaga od Wykonawcy posiłkowania się ofertami wyspecjalizowanych 

firm. 

Pytanie nr 4: 

W dokumentacji załączonej na platformie brakuje rysunku instalacji elektrycznych nr E-01 - 

rzut kondygnacji technicznej - plan instalacji elektrycznej. Prosimy o uzupełnienie. 
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Odpowiedzi:  

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Wyposażenie w meble i sprzęt nie wchodzą w zakres przedmiotowego postępowania.  

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Na wykonawcy nie będzie spoczywał obowiązek uzyskania akceptacji GIS. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na: 21.06.2021 r. godz. 11:00. 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający w załączeniu udostępnia brakujący rysunek-rzut kondygnacji technicznej dla 

instalacji elektrycznej. 

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

Załączniki: 

Zdjęcia – rzut – rysunek – dot. odpowiedzi na pytanie nr 4. 

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

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. 11:00.  

12.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.06.2021 r. o godz. 12:00 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. 11:00.  
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12.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.06.2021 r. o godz. 12:00 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. Powyższe informacje stanowią 

integralna część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział 

w w/w postępowaniu. 

 

                                                                                                                          Z poważaniem 
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