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Dawniej: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 
NIP: 677-17-03-375, REGON: 351194736, KRS: 0000038598 
Tel.: 12-428-73-04, fax.: 12-425-12-28, e-mail: office@kcr.pl 

Kraków, dn. 05.06.2020 r. 

 
Dotyczy:  Budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego z punktami poboru wody wraz z instalacjami 

zewnętrznymi: instalacją wody, instalacją kanalizacji sanitarnej, oraz remontem odcinka drogi 
i budową stanowisk czerpania wody. 
Znak postępowania A.I.271-11/20. 
 

 
I. 

PYTANIE I ODPOWIEDŹ 
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 
informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie. Treść pytania w oryginalnym brzmieniu 
oraz odpowiedź przedstawiamy poniżej. 
 
Pytanie: 
Z związku z ogłoszeniem przez Państwa przetargu publicznego „Budowa podziemnego zbiornika 
przeciwpożarowego z punktami poboru wody wraz z instalacjami zewnętrznymi: instalacją wody, instalacją 
kanalizacji sanitarnej, oraz remontem odcinka drogi i budową stanowisk czerpania wody” , z uwagi na  
złożoność jak i rozliczenie ryczałtowe zadania inwestycyjnego , zwracamy  się z uprzejmą prośbą 
o przesunięcie terminu złożenia  ofert w przedmiotowym  przetargu  do 16.06.2020. Zależy nam aby Państwu 
złożyć rzetelną ofertę .Prosimy również o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej edytowalnych 
załączników tj Formularz oferty i załączniki. 
Odpowiedz: 
Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy dokonuje przesunięcia terminu skladania i otwarcia ofert na 
dzień 15 czerwca 2020 r.  
Zgodnie z pkt 11.5 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) „Zamawiający informuje, że na 
wniosek Wykonawcy zostanie udostępniona (przesłana) wersja edytowalna załączników do specyfikacji”. 
Zatem Zamawiający przesyła Wykonawcy załączniki do SIWZ w wersji WORD. 
 
II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT 
 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy) w zakresie terminu 
składania i otwarcia ofert.  

 
Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie: 
„Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 
Termin i miejsce składania ofert. 
Oferty należy składać nie później niż do dnia 15 czerwca 2020 r. godz. 11:00 na adres: Małopolski Szpital 
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, 
budynek nr 4 Administracja, w Sekretariacie. 
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. Zamawiający zwróci ofertę, która została 
złożona po terminie. 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2020 r. godz. 12:00 w Małopolskim Szpitalu 
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, 
budynek nr 4 Administracja - pokój nr 12. 
(…)”. 
 
Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do BZP - 05/06/2020 r. 
 

                  dr n. med. Paweł Kamiński 
 Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

 im. prof. Bogusława Frańczuka 

 




