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Znak sprawy:  DZP.262.201.2019        Warszawa, dnia 25 listopada 2019 r.

    

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego znak DZP.262.201.2019 na: ,,Usługi w zakresie odbioru, transportu i 

unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla zakładów 

leczniczych UCK WUM” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2019, poz. 1843), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ  
w następujący sposób: 
w rozdziale XV SIWZ – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY ust. 15 i ust. 17 - 
z: 
,,15.  Kopertę należy oznaczyć następująco: 

„Oferta na Część  …..…. w postępowaniu pn. ,,Usługi w zakresie odbioru, transportu 
i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla zakładów 

leczniczych UCK WUM”  znak sprawy DZP.262.201.2019 
Nie otwierać przed dniem 26.11.2019 r. godz. 11:00” 

(……….) 
17. Oferta winna być złożona nie później niż do dnia 26.11.2019 r. do godz. 10:30. Oferty, które 
zostały nadesłane/dostarczone w terminie późniejszym zostaną uznane za nadesłane po terminie  
i nie będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego.” 
na: 
,,15. Kopertę należy oznaczyć następująco: 

„Oferta na Część  …..…. w postępowaniu pn. ,,Usługi w zakresie odbioru, transportu 
i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla zakładów 

leczniczych UCK WUM”  znak sprawy DZP.262.201.2019 
Nie otwierać przed dniem 28.11.2019 r. godz. 11:00” 

(……….) 
17. Oferta winna być złożona nie później niż do dnia 28.11.2019 r. do godz. 10:30. Oferty, które 
zostały nadesłane/dostarczone w terminie późniejszym zostaną uznane za nadesłane po terminie  
i nie będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego.” 
 
 
 



 
 

Strona 2 z 2 
 

w rozdziale XVI SIWZ – TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT ust. 1 - 
z: 
,,1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2019 r., o godzinie 11:00.” 

na: 
,,1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2019 r., o godzinie 11:00.”  
 

 


