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Dotyczy: przetar1 nieograniczony na przebudowę
dziecięcy w istniejącym budynku (stara część)

Września 16,1ż.żOżOr.

oddziału noworodkowo - polożniczego na oddzial
Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o. o."

SA-381-23/20

Lp Pytanie Odpowiedź
l Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert.

Z uwagi na obecnie trwająca sytuację spowodowaną
rozprzestrzenianiem się koronawirusa pozyskiwanie
kompletnych ofert od dostawców materiałów oraz
podwykonawców jest skrajnie utrudnione. Firmy te działają w
ograniczonym składzie kadrowym i przesyłają oferty ze
znacznym opóźnieniem, a co zatym idzie Wykonawcy nie
mają możliwości przygotowania lzetelnej wyceny w
określonym terminie.
W związku z powższym zwtacamy się z uprzejmą prośbą o
wydłużenie terminu składania ofert,

Zamaw laiąęy w y r aża Zgo d ę

Na podstawie ań. 38 ust 4 ustawy Z

dnia 29 stycznia, 2004 I. Prawo
zamówień publicznych (. Dz. U. z ż019
poz. |843 z zm) Zamawiający
modyfikuje zapis siwz strona nI 1,

Rozdział X pkt, l l i Rozdział Xl, pkt 1

i2
Rozdział x pkt. ll uzyskuje
brzmienie:
l l.Poprawki W ol'ercie muszą być
naniesione czytelnie otaz opatrzone
podpisem osoby podpisującej ofertę,

Ofene nale ży zlo4 ć w zamknie(ej
kopercie (opakowaniu) w siedzibie
Zamawiającego,,szpita]
Powiatowy we Wrześni" Sp. z
o,o., ul. Słowackiego 2, 62-300
Września w sękretariacie pok,
104 do dn. 28,l2.2020 r, do godz.
l0,00 Kopeta (opakowanie)
powinna być opisana nazwą i
adresem Wykonawcy oraz
adnotacją: ,,Pźętarg
nieograniczony na,,Przebudowę
oddziału noworodkowo
położniczego na oddział dziecięcy
w istniejącym budynku (stara

cZęść) SZpitala PoWiatowęgo we
Wrześni Sp, z o, o," ,,Nie otwierać
przed dniem 28.12.2020 t, ptzed
godz, l0.30",

Rozdzial XI pkl. l i2 uzyskuje
brzmienie:

l, Pisemną ofertę należy złoĘć w
siedzibie Zamawiającego Szpital
Powiatowy wę Wrzęśni Sp z o. o.,
ul. Słowackiego 2 we Wrześni - w



seketariaci€ pok. 104 lub Za
pośrednictwem poczty na adles|
Szpital Powiatowy we Wrześni Sp,
z o. o.,
ul. Słowackiego 2, 62-300
Września, nie później niż do
21.12.2020 r. do godz, l0.00"
Zamawiający otwolzy kopeńy z
ofertami i zmianami w dniu
ż|,122020 r, o godz, 10.30 w
siedzibie zamawiającego, pokoju
nr l07A.
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