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        STRONA  INTERNETOWA   

ZAMAWIAJĄCEGO  

        https://uckwum.ezamawiajacy.pl 
        WYKONAWCY 
 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa artykułów gospodarczych, 
dozowników, baterii, mopów i stelaży, naczyń jednorazowych, dozowników łokciowych, mydła, płynów, 
Microsystemów, woreczków i saszetek transportowych”  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 
sprawy: DZPUCK.262.111.2020 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą”, Zamawiający zmienia treść SIWZ: 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy  

Część nr 1  - Artykuły gospodarcze 

Kolumna nr 2 (nazwa przedmiotu zamówienia) poz. nr 25  

 

Było: 

„Kosz plastikowy z uchylną pokrywą poj.15-20 l, 

Materiał: tworzywo sztuczne ABS, 

Sposób otwierania: pokrywa wahadłowa 

Pokrywa zdejmowana: tak 

Kosz przystosowany do jednorazowych worków foliowych 

Kosz na śmieci wolnostojący 

Wymiary: - szerokość: 410 mm, - głębokość: 319 mm, - wysokość: 652 mm (+/- 50mm), kolory: jasno szary, 

beżowy". 

Jest: 

„Kosz plastikowy z uchylną pokrywą poj.15-20 l, 

Materiał: tworzywo sztuczne ABS, 

Sposób otwierania: pokrywa wahadłowa 

Pokrywa zdejmowana: tak 

Kosz przystosowany do jednorazowych worków foliowych 

Kosz na śmieci wolnostojący 

Wymiary: - szerokość: 310 mm, - głębokość: 250 mm, - wysokość: 450 mm (+/- 50mm), kolory: jasno szary, 

beżowy" 

https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz miejsce 

składania ofert papierowych i miejsce otwarcia ofert.  W związku z powyższym zmienia się: 

 treść Rozdział XV SIWZ - Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty ust. 16  

Było: 

16. 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 

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, blok B 

 Jest: 

16. 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 

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, parter, blok A, pokój nr 29 

 

 treść Rozdział XV SIWZ - Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty ust. 17  

 

Było:  

17. Kopertę należy oznaczyć następująco: 
 

Oferta w postępowaniu pn. 

,,Dostawa artykułów gospodarczych, dozowników, baterii, mopów i stelaży, naczyń jednorazowych, 

dozowników łokciowych, mydła, płynów, Microsystemów,  

woreczków i saszetek transportowych” 

znak sprawy DZPUCK.262.111.2020 

Nie otwierać przed dniem 23.10.2020 r. godz. 10:00 

Jest: 

17. Kopertę należy oznaczyć następująco: 
 

Oferta w postępowaniu pn. 

,,Dostawa artykułów gospodarczych, dozowników, baterii, mopów i stelaży, naczyń jednorazowych, 

dozowników łokciowych, mydła, płynów, Microsystemów,  

woreczków i saszetek transportowych” 

znak sprawy DZPUCK.262.111.2020 

Nie otwierać przed dniem 27.10.2020 r. godz. 10:00 

 

 treść Rozdziału XVI SIWZ – Termin składania i otwarcia ofert ust. 1 

 

Było:  
 

1. Oferta winna być złożona nie później niż do dnia 23.10.2020 r. do godz. 09:00. Oferty, które zostały    
nadesłane/dostarczone w terminie późniejszym zostaną uznane za nadesłane po terminie i nie będą 
zakwalifikowane do postępowania przetargowego.  

 

Jest:  
 

1. Oferta winna być złożona nie później niż do dnia 27.10.2020 r. do godz. 09:00. Oferty, które zostały    
nadesłane/dostarczone w terminie późniejszym zostaną uznane za nadesłane po terminie i nie będą 
zakwalifikowane do postępowania przetargowego.  



 
 

Strona 3 z 3 
 

 

 treść Rozdziału XVI SIWZ – Termin składania i otwarcia ofert ust. 4 

 

Było: 

 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2020 r., o godzinie 10:00 

 

Jest:  
 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2020 r., o godzinie 10:00 

 

 treść Rozdziału XVI SIWZ – Termin składania i otwarcia ofert ust. 6 

 

Było: 

 

6.  Otwarcie ofert odbędzie się pod adresem: 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

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

 
Jest: 
 

6.  Otwarcie ofert odbędzie się pod adresem: 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Dział Zamówień Publicznych 
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, parter, blok A, pokój nr 29 

 

 

 

Zmieniony Załączniki nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo- cenowy – po zmianie) Zamawiający zamieścił na 

stronie internetowej: https://uckwum.ezamawiajacy.pl. 


