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         Wolica, dn. 16.06.2021 r.   
 
 
 L.DZ./DN/ 1761 /2021    
        

 Dotyczy: Tryb podstawowy na zadanie: „Budowa modułowego izolowanego pawilonu 
łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez 
zakażenia SARS-Cov-2” – znak sprawy: ZP/02/2021 

 
 

 Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy 
k/Kalisza informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie podstawowym wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień: 
 

Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę stolarki okiennej aluminiowej na stolarkę okienną PCV? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zamianę stolarki okiennej aluminiowej na stolarkę okienną PCV.  
 

 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1) bez przeprowadzenia negocjacji została wyrażona zgoda 
Wojewody Wielkopolskiego  na odstąpienie od stosowania przepisów: 
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z poźn. zm.) 
2. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 293 z późn. zm.) oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie.   
Na podstawie przepisów art. 46c ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.)  

 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
Oferty należy składać do dnia 21.06.2021r do godz. 11.00 za  pośrednictwem Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu.  
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.06.2021r o godzinie 12.00  
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do odszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.  
         
 
        Z poważaniem 
         
        Anna Gulska-Kołata 
        Specj. ds. zamówień publicznych 
      
        W.S.ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy 
        w Wolicy k/Kalisza  
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