Kraków, dnia 15 stycznia 2021r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP-30/20
Szanowni Państwo,
Stosując się do dyspozycji przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawa”, Zamawiający – Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie przebudowy budynku w zakresie
prac budowlanych oraz instalacyjnych w celu przystosowania dla potrzeb RCKiK Oddział Terenowy Wadowice.” (znak
sprawy j.w.), wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z
odpowiedziami poniżej:
Pytanie nr 1:
Zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania oferty ze względu na problemy z uzyskaniem wycen od
dostawców urządzeń i wyposażeń.
Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia wniosek wykonawcy i wyznacza termin składania ofert w postępowaniu na dzień 26
stycznia 2021r. do godz. 10:00.
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, wprowadza następujące zmiany w
treści SIWZ:
Postanowienie pkt. 6 Sekcji X SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
wraz z adnotacją:
„Oferta na wykonanie przebudowy budynku w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych w celu przystosowania dla
potrzeb RCKiK Oddział Terenowy Wadowice, nie otwierać przed 26.01.2021r. godz. 11:00.”
(wypełnia Wykonawca) i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.”

Postanowienie pkt. 1 Sekcji XI SIWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w terminie do 26 stycznia 2021r. do
godz. 10:00.”
Postanowienie pkt. 2 Sekcji XI SIWZ otrzymuje brzmienie: „Sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego
(IV p., pok. 4.13) w dniu 26 stycznia 2021r. o godz. 11:00.”
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jednocześnie, z uwagi na ujawnioną w wyniku udzielonych wyjaśnień konieczność zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, Zamawiający stosownie do treści przepisu art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy zamieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 775853-N-2020 z dnia 30.12.2020r.
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