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pyt. i odp. do SIWZ – nr 2

Wykonawcy Pobierający
Materiały Przetargowe SIWZ
Wszyscy
W wyniku otrzymanych pytań dotyczących postępowania przetargowego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora
do identyfikacji i określania lekowrażliwości szczepów oraz asortymentu niezbędnego do
diagnostyki mikrobiologicznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem” działając na
podstawie art. 38 ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), przesyłam Państwu treść pytań,
odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania oraz treść modyfikacji,
zmian zapisów przedmiotowej SIWZ.

I.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, przesyłam Państwu
treść pisemnych pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym
postępowaniem przetargowym:
1.

Firma (…) zwraca się z uprzejmą prośbą o przesunięcie godziny składania ofert do
godziny 13:00 i przesunięcie godziny otwarcia ofert na 13:15.
Swoją prośbą motywujemy chęcią wzięcia udziału w postępowaniu oraz brakiem
możliwości wysłania oferty kurierem z dostarczeniem do godziny 12:00. Dołożyliśmy
wszelkich starań aby oferta dotarła do Państwa do godziny 12:00, jednak mając na
uwadze różne okoliczności, które mogą wyniknąć również po stronie naszego
przewoźnika prosimy o przesunięcie godziny składania oraz otwarcia ofert.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że mając na uwadze powyższy wniosek
postanawia dokonać modyfikacji, zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w zakresie przesunięcia terminu składania ofert,
zgodnie z poniższymi modyfikacjami.

II.

Modyfikacja (zmiana) zapisów SIWZ:

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych, postanawia się wprowadzić modyfikacje, zmiany zapisów
przedmiotowej SIWZ, które stają się jej integralną częścią. Dokonane zmiany są wiążące dla
wykonawców, którzy pobrali materiały przetargowe (SIWZ).
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1.

Ulega zmianie Punkt 17.9. SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„ Punkt 17.9. SIWZ

Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie lub
opakowaniu, w siedzibie zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:

Nazwa i adres wykonawcy:
………………………………
………………………………
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
Sekretariat Dyrektora
OFERTA PRZETARGOWA
„Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji i określania
lekowrażliwości szczepów oraz asortymentu niezbędnego do diagnostyki
mikrobiologicznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem”
Nie otwierać przed: 07 stycznia 2021 roku przed godz. 12:30

2.

Ulega zmianie Punkt 18.1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„ Punkt 18.1 SIWZ

3.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 34-500, ul.
Kamieniec 10 – Sekretariat Dyrektora Szpitala (Sekretariat mieści się
w budynku głównym Szpitala II piętro), do dnia 07 stycznia 2021
roku, do godziny 12:00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w punkcie 17.9 niniejszej SIWZ.”;

Ulega zmianie Punkt 18.4 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„ Punkt 18.4 SIWZ

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Kamieniec
10, 34-500 Zakopane, w Sekretariacie Dyrektora Szpitala – Sala
Konferencyjna (Sekretariat mieści się w budynku głównym Szpitala II
piętro), w dniu 07 stycznia 2021 roku o godzinie 12:30.”.
Z poważaniem:
DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
mgr Regina Tokarz

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ,
2. A/a.

