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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 522599-N-2020  

Data: 11/03/2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 

14661326400000, ul. ul. Mehoffera  72/74, 03-131  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo 

Polska, tel. 22 811 06 88, e-mail przetargi@scol.warszawa.pl, faks 22 811 06 88.  

Adres strony internetowej (url): www.scol.warszawa.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: I  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: 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 winny sposób: Nie Inny sposób:  

W ogłoszeniu powinno być: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

należy przesyłać:Elektronicznie Tak adres za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu winny sposób: Tak Inny sposób: za pośrednictwem operatora pocztowego  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 7  

W ogłoszeniu jest: Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstawwykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 2składa: Dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Na potwierdzeniezgodności 

oferowanego produktu z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga: 1 Próbki - po 1 szt. 

11.03.2020ZP400PodgladOpublikowanego.htmlfile:///C:/Users/e.bartosinska/Desktop/ZP400

PodgladOpublikowanego.html8/13opakowań każdego oferowanego asortymentu (rozmiary: 

S,M,L). Próbki na wniosek Wykonawcyzostaną zwrócone za wyjątkiem oferty wygranej, 

gdzie próbki stanowić będą wzór do porównania dostaw z asortymentem oferowanym w 

postępowaniu - dostarczyć wraz z ofertą. 2 Karty danychtechnicznych lub inne dokumenty 

producenta na potwierdzenie wymaganych parametrów określonychw formularzu 

asortymentowo- cenowym, stanowiącym Zał. nr do SIWZ -- dostarczyć wraz z ofertą. 

3Oświadczenie, że Wykonawca zaoferował wyroby medyczne, które są dopuszczone do 

obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - Załącznik 

Nr 1 do SIWZ  

W ogłoszeniu powinno być: Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 



informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 2składa: Dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Karty danych 

technicznych lub inne dokumenty producenta na potwierdzenie wymaganych parametrów 

określonych w formularzu asortymentowo- cenowym, stanowiącym Zał. nr do SIWZ -- 

dostarczyć wraz z ofertą. 3Oświadczenie, że Wykonawca zaoferował wyroby medyczne, 

które są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa - Załącznik Nr 1 do SIWZ  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: I  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-03-19, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-04-02, godzina: 10:00,  
 


