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Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 

 
Kraków, dn. 11.02.2022 r. 

 
 
Dotyczy:  Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof. 

Bogusława Frańczuka w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych oraz dostosowania pomieszczeń po istniejącym bloku operacyjnym, centralnej 
sterylizacji oraz oddziale anestezjologii i intensywnej terapii na sale chorych. 
Znak postępowania A.I.271.1.2.2022. 
 

I. 
 

WYZNACZENIE DODATKOWEGO TERMINU WIZJI LOKALNEJ 
W WYNIKU WNIESIONEGO WNIOSKU/PYTANIA 

 
Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyznaczenie 

dodatkowego terminu wizji lokalnej. Treść wniosku „Z uwagi na przychylenie się do prośby o złagodzenie 
wymagań SWZ dotyczących wymagań udziału w postępowaniu prosimy o wyznaczenie dodatkowego terminu 
do odbycia wizji lokalnej na obiekcie”. 

 
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje SWZ 

w zakresie pkt 4.17. w następujący sposób: 
 

(…) 
Wizja lokalna pomieszczeń budynku odbędzie się w czterech terminach: 
(…) 
c) czwarty termin: 15 lutego 2022 r., godz. 9:00. 
(…) 
 

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie terminu 

składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. 
 

Pkt 14.1 oraz 14.5. SWZ przyjmują brzmienie: 
 
„Termin i miejsce składania ofert. 
14.1. Zaszyfrowane oferty należy składać nie później niż do dnia 22 lutego 2022 r. do godz. 09:00. 
(…) 
 
14.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2022 r. o godz. 11:00.  
(…)” 
 
Pkt 18.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 
18.1. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany do 23 marca 2022 r. 
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Data przekazania (publikacji) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (modyfikacji w zakresie terminu wizji 

lokalnej, terminu składania/otwarcia ofert i związania ofertą) do portalu ezamowienia - 11/02/2022 r.  
 
Ponadto Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania Wykonawców do postępowania. Odpowiedzi 

są w trakcie opracowywania. 
 
 

 
MałopolskiSzpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 




