
Nr referencyjny  TZ.372.48.2019                                                            Zielona Góra, dnia  23.08.2019 r.

ZAWIADOMIENIE 

o zmianie terminu składania i otwarcia ofert nr 2

Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny:
TZ.372.48.2019  –  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na Wykonanie  pełnobranżowej
dokumentacji projektowej przebudowy i rozmieszczenia oddziałów szpitalnych w budynku „L” w ramach
zadań inwestycyjnych pn. :

1) „Modernizacja budynku L - etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola

Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o."

2) „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej
Górze Sp. z o.o.” zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  –  Lubuskie  2020,  Oś  Priorytetowa  3  „Gospodarka
niskoemisyjna”,  Działanie  3.2.  „Efektywność  energetyczna”,  Poddziałanie  3.2.1  „Efektywność
energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT”, umowa o dofinansowanie nr RPLB.03.02.01-08-
0045/18-00, Nr sprawy: TZ.372.48.2019, TED 2019/S 136-335447

W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ Zamawiający
zmienia termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób: 

1. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XIX SIWZ pkt 1.2.

Było: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 26.08.2019  r. o godzinie 10:00

Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 29.08.2019  r. o godzinie 10:00

2. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXIII SIWZ pkt 1.

Było: Wykonawca  składa  ofertę  za  pośrednictwem  Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 26.08.2019 r. do godziny
10:00.

Jest:  Wykonawca  składa  ofertę  za  pośrednictwem  Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 29.08.2019 r. do godziny
10:00.

3. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXIII SIWZ pkt 2.

Było:  Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  26.08.2019  r.,  o  godzinie  11:00  w  pokoju  nr  115   (budynek
administracji ) w siedzibie Zamawiającego.

Jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2019 r., o godzinie 11:00 w pokoju nr 115  (budynek administracji )
w siedzibie Zamawiającego.
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