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UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
02-097 Warszawa, Banacha 1a 

tel.: (22) 599-17-00; fax.: (22) 599-17-14 
 

Warszawa, dnia 25.04.2019 r. 
 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 
I NA STRONĘ INTERNETOWĄ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 

138o pn. „Zapewnienie stałej ochrony osób i mienia w obiektach Centralnego Szpitala 
Klinicznego (znak sprawy DZP.262.21.2019) 

         
Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018, poz. 1986, z późn, zm.), uprzejmie informuję, że dokonuje zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, w następujący sposób: 

1. termin składania ofert: 06 maja 2019 r., godz. 09:30 

2. termin otwarcia ofert: 06 maja 2019 r., godz. 10:00 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany: 

1. treści rozdziału X ogłoszenia o zamówieniu, który otrzymuje następujące brzmienie: 

X.  OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT 

1. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w ogłoszeniu i jego 

załącznikach. 

2. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej 

nazwą i adresem Wykonawcy, z napisem: 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 

02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a 

Zapewnienie stałej ochrony osób i mienia w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego  

Nie otwierać przed dniem 06.05.2019 roku do godziny 10.00 

(Postępowanie nr DZP.262.21.2019) 

 
 

2. treści rozdziału XI ogłoszenia o zamówieniu, który otrzymuje następujące brzmienie: 

3. MIEJSCE ORAZ TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Centrum 

Klinicznego ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, parter Blok  B pok. 4 

2. Termin składania ofert upływa dnia 06.05.2019 r. o godz. 09:30. 
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3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona na zasadach określonych w art. 84 

ust. 2 ustawy.  

5. Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin 

składania ofert, o godz. 10.00, w siedzibie Zamawiającego, ul. Banacha 1a 02-097 

Warszawa, parter Blok  B, sala konferencyjna. 

 
Pozostałe zapisy ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian. 


