„Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.
ul. Lutycka 34/budynek A, 60-415 Poznań
tel.: +48 61 415 27 03, 61 855 35 10
e-mail: biuro@szpitalewielkopolski.pl
SzW/6/2021

Poznań, 7 lipca 2021 r.
ZAWIADOMIENIE
o przedłużeniu terminu składania ofert oraz o zmianie SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Wykonanie systemu parkingowego
Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka” – znak sprawy SzW/6/2021.
„Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., działając jako Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 ze zm.) (zwanej dalej
-ustawą Pzp), uprzejmie Państwa informuje, iż zmienia termin składania ofert w ww. postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
Termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 15.07.2021 r. do godziny 09:00 na dzień 22.07.2021 r. do
godziny 09:00.Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 15.07.2021 r. o godzinie 10:00 na dzień
22.07.2021 r. o godzinie 10:00
Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ poprzez zmianę
następujących punktów SWZ:
W punkcie 15 ppkt. 15.1 SWZ przed zmianą:
15.1.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 12.10.2021 r.
W punkcie 15 ppkt. 15.1 SWZ po zmianie:
15.1.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 19.10.2021 r.
W punkcie 17 ppkt 17.1 i 17.4 SWZ przed zmianą:
17.1.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod
adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 16 SWZ, do dnia 15.07.2021 r. do
godz. 09:00.
17.4.
Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu: 15.07.2021 r. o godz. 10:00, za pośrednictwem Platformy, na
karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich
upublicznieniem.
W punkcie 17 ppkt 17.1 i 17.4 SWZ po zmianie:
17.1.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod
adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 16 SWZ, do dnia 22.07.2021 r. do
godz. 09:00.
17.4.
Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu: 22.07.2021 r. o godz. 10:00, za pośrednictwem Platformy, na
karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich
upublicznieniem.
Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje o dokonaniu zmian
w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej: SWZ) poprzez modyfikację następującego dokumentu
SWZ.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej ww. zmodyfikowany dokument nadając jemu następującą
nazwę –Zmodyfikowana_SWZ.
Wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono. Poprawiony dokument jest wiążące dla wszystkich.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Z poważaniem
Signed by /
Podpisano przez:
Izabela Bronisława
Marciniak
Date / Data: 202107-07 16:57

„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000385647 NIP 7831671893
Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN
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