
Ogłoszenie nr 540061943-N-2020 z dnia 08-04-2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 526738-N-2020

Data: 25/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄ CY

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Krajowy numer

identyfikacyjny 00028897500000, ul. Banacha  1a, 02-097  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo

Polska, tel. +48225991701, e-mail zp@spcsk.pl, faks +48225991714.

Adres strony internetowej (url): https://dzp.spcsk.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-04-10, godzina: 10:45, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być

sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta powinna

być sporządzona w języku polskim.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-04-20, godzina: 10:45, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
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ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta

powinna być sporządzona w języku polskim.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I.

Punkt: I.4)

W ogłoszeniu jest: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do

dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak https://dzp.spcsk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia Tak https://dzp.spcsk.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony

- więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest

przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Pisemną ofertę wraz z wymaganymi

oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie

zaadresowanej na: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego Dział Zamówień Publicznych Adres: ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, blok B

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do

tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

W ogłoszeniu powinno być: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp

do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak https://dzp.spcsk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia Tak https://dzp.spcsk.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony

- więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest

przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

TAK Inny sposób: Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem

Platformy zakupowej „e-zamawiający” Firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. –

Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, dostępną pod adresem:

https://uckwum.ezamawiajacy.pl. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz
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podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do

podpisania oferty. Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Pisemną ofertę wraz z wymaganymi

oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętej

kopercie zaadresowanej na: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego Dział Zamówień Publicznych Adres: ul. Banacha 1a, 02-097

Warszawa, blok B Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń

lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni

i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
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