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ZP/4-2/2019       Warszawa, 01 marca 2019 r. 

Do wszystkich  
Wykonawców 

MODYFIKACJA SIWZ 

Dotyczy postępowania:  Znak sprawy: ZP/6/2019 pn. „Kompleksowe świadczenie usług pralniczych 
na potrzeby Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie”.  

 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

Publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w sposób następujący:   

 

 

ROZDZIAŁ XIII 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT I OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

było: 

4.5  ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu 
zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert; na kopercie oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres 
Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez otwierania przypadku wpłynięcia po terminie; 
koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru: 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o. 

Oferta na zamówienie pn.: 

Kompleksowe świadczenie usług pralniczych na potrzeby Stołecznego Centrum  

Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie”. 

nr zamówienia ZP/4/2019 

- nie otwierać przed dniem 06 marca 2019 r. godz. 10:30  – 

Jest  

4.5 ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu zapieczętowanym w 
sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert; na kopercie oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby 
można było odesłać ofertę bez otwierania przypadku wpłynięcia po terminie; koperta (opakowanie) 
powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru: 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o. 

Oferta na zamówienie pn.: 

http://www.scol.warszawa.pl/


Kompleksowe świadczenie usług pralniczych na potrzeby Stołecznego Centrum  

Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie”. 

nr zamówienia ZP/4/2019 

- nie otwierać przed dniem 07 marca 2019 r. godz. 10:30  – 

 
 

ROZDZIAŁ XV 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

było: 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 06 marca 2019 r. do godziny 10:00  na adres:  

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. ul. Szubińska 4;  01-958 Warszawa 

 – Sekretariat Zarządu. 

2. Oferty można składa osobiście  w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00, bądź przesłać na 
adres Zamawiającego.  

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 marca 2019 r. o godz. 10.30 w Stołecznym Centrum 
Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie - Dział Zamówień Publicznych. 

 
Jest  

4. Ofertę należy złożyć do dnia 07 marca 2019 r. do godziny 10:00  na adres:  

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. ul. Szubińska 4;  01-958 Warszawa 

 – Sekretariat Zarządu. 

5. Oferty można składa osobiście  w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00, bądź przesłać na 

adres Zamawiającego.  

6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 marca 2019 r. o godz. 10.30 w Stołecznym Centrum 
Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie - Dział Zamówień Publicznych. 
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Sporządziła:  
Małgorzata Ludwiszewska-sekretarz Komisji. 

 
 

 

 

 


