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NZ/332/2021       Jelenia Góra, dnia 02.06.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 

 

ZP/PN/22/05/2021 Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigów osobowo-towarowych (2 

szt.) w tym demontaż istniejących dźwigów w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym 

Kotliny Jeleniogórskiej. NUMER OGŁOSZENIA: 2021/BZP 00069224/01 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 nawiązaniu do ogłoszonego dnia 31.05.2021 r. przetargu na pełną wymianę 2 dźwigów w 

Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej, zwracam się z prośbą o  

wydłużenie terminu na przygotowanie oferty. Termin kilku dni od ogłoszenia do daty 

przetargu (09.06.2021) zbiega się z „długim weekendem" , a dla rzetelnego przygotowania 

oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej. Wydłużenie o jeden tydzień daty składania 

ofert pozwoliłoby nam na przygotowanie oferty. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia termin składania ofert na: 14.06.2021 r. godz. 11:00. 

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

Zmianie ulega termin składania ofert: 

W SWZ było: 
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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 09.06.2021 r. do godziny. 11:00.  

12.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.06.2021 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 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.  

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 09.07.2021 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 14.07.2021 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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