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!'ostepowanie nr 2/PPN/2021

[)otyczy: zmianv terminu skfadania i otwarcia ofert w postqpowaniu prowadz:onym w trybie
przetargu pisemnego nieograniczonego na podstawie ustawy z rJnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t..i. Dz. U. z 2A76 r. poz. 2147) oraz
rozporzEdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrze6rria 2004 roku w sprawir-. sposobu i trybur
przeprowadzania przetarg6w oraz rokowari na zrbycie nieruchomofci (Dz. U. z 2074, poz,
7490 ze zm.) kt6rego przedmiotem jest ,,Dzieriawa powieuzchni w celu
uruchomienia i funkcjonowania systemu do odbioru program6w RTV
w pokojach pacjent6w w 2L Wojskowym Szpitalu lUzdrowiskowo-
Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Busku-Zdroju".

t, W zwiqzku z potrzebq modyfikacji tre$ci Specyfikacji Warunk6w Dzier2arruy dalej ,,SWD'
w oparciu o zlo2one zapytania w dniu ?3.O4.2O21 roku, Dzier2awca postanawia dokonai zmiany
trefci zapisu SWD poprzez zmiale term.inu skladania i rltwarcia ofert tj.:

L) rozdzial Vll pkt 1 SWD otrzvmuie nowe brzmienie:

,, 7.Te rm i n skloda n i a ofe rt:
1) afertq w formie pisemnej naleiy zloiyi w siedzibie Wydzieriawiajqcego - sekretariat'

27 WSzU-R 5P ZOZ w Busku-Zdroju, ul. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdroj, budynek
AGAT, parter, pokoj nr 405 nie poiniej nii dnia 77,05.2027 r. do godit, 77:00.

2) ofertq naleiy umieicii w zamkniqtym opakowaniu, uniemoiliwiajqcy,m odczytanie je1

zawartoici bez uszkodzenia tego opokowantia. Opokowonie winno 15yi odpowiednio
oznoczone i zaadresowane do Wydzieriawiaj,qcego;

3) Wydzieriawiajqcy zoleca zloienie oferty w no'stqpujqcy spos6b:

-kopertq z n(tzwq i pieczqtkq Dzieriawcy, naleiy oznaczy( jako przesytkq zawierajqcq
ofertq przetargowq i oznaczyC nazwq postqpowania lub innym tytu"tem dostatecznie
wyroiniajqcym tq przesylkq z innej korespondencji i zaadresowat: 27 Wojskowy
Szpital Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjny SP ZQZ ul. Rzewuskiego I 28'-700 Busko-Zdrdj'

oferto w postqpowaniu: ,,Dzieriawa powierzchni w celu uruchomienia i
funkcjonowania systemu do odbiaru pragramdw RW - nie otwierot przed dniem:
77.05.2021, r. do godz. 12:0A";

4) ofertq sktadanq za poirednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty k:urierskiej naleiy
przygotowai w sposdb opisany w ppkt. 2 i 3 z' dopiskiem:

-dostarczyt do sekretariotu 27 WSzU-R SP ZOZ w Busku-Zdroju budltnek AGAT pokoj'
nr 405 da dnia 77.05.2027 r. do godz. 77:00."

Busko-Zdr6j, dnia ...2I,,..
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2l rozdziaf Vlll pkt 2 SWD otrzvmuie nowe brzmienie:

,,2.W cz?ici iawnei przetargu, otwarcie ofert nastqpi w dniu rl.os.z1zl r. o godz. I2:$)
w siedzihie Wydzieriawiaiqcego.,,

Dzieriawca informuie, ie zawarte informacie w trefci niniejszego pisma stajq sig integralnq
czefcie SWD i bqdq wiqiqce przy skladaniu ofert.
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