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Nr postępowania: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-13/K/2021  

 

INFORMACJA NR 2  

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP na wykonanie dostawy pn.: 

„Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem” 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

Zamawiający, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie art. 284 ust. 6 oraz w związku z art. 284 ust. 4 ustawy 

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz. 2019 z późn.zm. 

– dalej: „ustawa ZP”) udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: 

„SWZ”).  

Pakiet nr 3  

W celu zapewnienia odpowiedniego terminu na rzetelne przygotowanie oferty, uprzejmie prosimy 

o zmianę terminu składania ofert i wyznaczenie go na dzień 30.06.2021 r., godz. 10:00. Pozytywna 

odpowiedź Zamawiającego przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający zwraca uwagę, że wniosek Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści 

SWZ, a dąży do jej zmiany. Niezależnie od powyższego Zamawiający dokonał pozytywnego 

rozpatrzenia powyżej prośby.  

Przedłużenie terminu składania ofert  

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców z dokumentami zamówienia niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert oraz odpowiednio termin otwarcia ofert.  

Nowy termin skalania i otwarcia ofert:  
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a) Termin składania ofert: do dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 10:00,  

b) Termin otwarcia ofert: 30 czerwca 2021 r. godz. 10:30.  

Zmiana treści ogłoszenia  

Informacje o przedłużonym terminie skalania ofert Zamawiający zamieścił w ogłoszeniu 

o zmianie ogłoszenia, którą udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

 

 

ZATWIERDZAM  

ZATWIERDZIŁ 

Komendant Szpitala 

(zatwierdzenia dokonano na oryginale Zamawiającego 

w wersji papierowej)  

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych  

Maria Patrzylas, tel. 68 470 78 74  

data wykonania 24 czerwca 2021 r. 


