
 

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z 
zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” 
realizowany zgodnie z umową nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0083/20-00 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowany za środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, 
Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. 

                
  Sejny, dnia 22.10.2020r.  

znak postępowania: 05/ZP/2020 

dotyczy: przebudowy i rozbudowy pomieszczeń laboratorium diagnostycznego  

                 (modernizacja techniczna i funkcjonalna). 

 

SPROSTOWANIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach dokonuje sprostowania  w 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:  

 

1) treść siwz podlegająca sprostowaniu: 

„Termin składania ofert  27.10.2020r.     godz. 11.00 

Termin otwarcia ofert  27.10.2020r.     godz. 11:30” 

 

treść siwz po sprostowaniu: 

„Termin składania ofert  05.11.2020r.     godz. 11.00 

Termin otwarcia ofert  05.11.2020r.     godz. 11:30” 

 

2) treść siwz podlegająca sprostowaniu: 

„IV. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

 Okres realizacji zamówienia : 14.12.2020 r.  od dnia podpisania umowy.” 

 

treść siwz po sprostowaniu: 

„IV.TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

Okres realizacji zamówienia : do 30.06.2021 r.  od dnia podpisania umowy.” 

 

3) treść siwz podlegająca sprostowaniu: 

,,XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem 

wykonawcy oraz oznaczeniem: Przetarg nieograniczony na: Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń 

laboratorium diagnostycznego (modernizacja techniczna i funkcjonalna). 

     Znak sprawy – 05/ZP/2020 

     Nie otwierać do dnia 27.10.2020r. do godziny 11:30.” 

 

treść siwz po sprostowaniu: 

,,XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem 

wykonawcy oraz oznaczeniem: Przetarg nieograniczony na: Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń 

laboratorium diagnostycznego (modernizacja techniczna i funkcjonalna). 

Znak sprawy – 05/ZP/2020 

Nie otwierać do dnia 05.11.2020r. do godziny 11:30.” 

 

4) treść siwz podlegająca sprostowaniu: 



 
,,XII.MIEJSCE ORAZ ITERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Miejsce i termin składania ofert  

Oferty należy składać osobiście, lub pocztą - decyduje data i godzina  otrzymania oferty 

przez Zamawiającego - w zaklejonych nieprzeźroczystych kopertach w SP ZOZ w Sejnach, ul. 

dr Edwarda Rittlera 2,  16-500 Sejny, do dnia 27.10.2020r. do  godz. 11 : 00. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert dla 

postępowania przetargowego pn.: Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń laboratorium 

diagnostycznego (modernizacja techniczna i funkcjonalna) nastąpi w siedzibie Zamawiającego w 

dniu 27.10.2020 roku o godz. 11:30 z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa 

epidemiologicznego.” 

treść siwz po sprostowaniu: 

,,XII.MIEJSCE ORAZ I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.  Miejsce i termin składania ofert  

Oferty należy składać osobiście, lub pocztą – decyduje data i godzina  otrzymania oferty przez 

Zamawiającego – w zaklejonych nieprzeźroczystych kopertach w SP ZOZ w Sejnach, ul. dr 

Edwarda Rittlera 2,  16-500 Sejny, do dnia 05.11.2020r. do  godz. 11 : 00. 

2.  Miejsce i termin otwarcia ofert: 

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert dla 

postępowania przetargowego pn.: Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń laboratorium 

diagnostycznego (modernizacja techniczna i funkcjonalna) nastąpi w siedzibie Zamawiającego w 

dniu 05.11.2020 roku o godz. 11:30 z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa 

epidemiologicznego.” 

W załączeniu SIWZ po zmianach. 

 

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 


