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SPROSTOWANIE
DO PISMA EP/220/13/2020/1 - WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
z dnia 19.03.2020 r.
dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/13/2020 pn.: Objęcie nadzorem oraz
administracją infrastruktury serwerów oraz sieci strukturalnej w SPWSZ w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie jako Zamawiający informuje, że w piśmie
EP/220/13/2020/1 – Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedłużenie
składania ofert z dnia 19.03.2020 r. nastąpiła omyłka w terminie składania ofert:
Pytania Wykonawców:
W piśmie EP/220/13/2020/1 – Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz przedłużenie składania ofert z dnia 19.03.2020 r.:
➢ jest:
„Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert, na niżej podane::
- termin składania ofert – z 23.03.2020 r., do godz. 10:00 na 25.03.2020 r., do godz. 10:00,
- otwarcie ofert – z 23.03.2020 r. o godz. 10:30 na 25.03.2020 r. o godz. 10:30
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:
➢ rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Termin składania ofert:
1) Oferty należy składać do dnia 25.03.2020 r., do godz. 10:00,
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2020 r. o godz. 10:30
w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 328 w budynku przy ul. Broniewskiego
2.”
➢ powinno być
„Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przedłuża termin składania i
otwarcia ofert, na niżej podane::
- termin składania ofert – z 23.03.2020 r., do godz. 10:00 na 25.03.2020 r., do godz. 10:30,
- otwarcie ofert – z 23.03.2020 r. o godz. 10:30 na 25.03.2020 r. o godz. 10:30
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:
➢ rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Termin składania ofert:
3) Oferty należy składać do dnia 25.03.2020 r., do godz. 10:30,
4) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2020 r. o godz. 10:30
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w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 328 w budynku przy ul.
Broniewskiego 2.”
Jednocześnie Zamawiający informuje, że prawidłowy termin składania ofert znajdował się w
ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 540050486-N-2020 z dnia 19.03.2020 r.
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