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NZ/…..162……../2021                                                                                   Jelenia Góra, dnia 26.03.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 
 

 

Dot. ZP/PN/04/01/2021 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych 

stosowanych w ramach chemioterapii oraz w ramach programów lekowych, produktów 

leczniczych różnych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego 

Kotliny Jeleniogórskiej. Publ. DUUE: 2021/S 057-143356 z dnia 23.03.2021 r. 

 

         Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-

506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje jak poniżej. 
 

UWAGA !! 

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin składania wniosków 

wyjaśnienienie SWZ. 

 

W SWZ było: 

 
15. Termin składania i otwarcia ofert 15.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie 

elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do 

dnia 26.04.2021 r. do godziny. 11:00.  

15.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.04.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 

poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 15.1.  
 

Jest: 

15. Termin składania i otwarcia ofert 15.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie 

elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do 

dnia 27.04.2021 r. do godziny. 11:00.  

15.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.04.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 

poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 15.1.  

 

W SWZ było: 

 

11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się  z Wykonawcami 11.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z 

wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później 

jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieści taką informację na własnej stronie internetowej  za pośrednictwem platformy zakupowej 
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pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/wcskj, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 26.04.2021 r. 

 

 

Jest: 

11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się  z Wykonawcami 11.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z 

wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później 

jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieści taką informację na własnej stronie internetowej  za pośrednictwem platformy zakupowej 

pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/wcskj, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 
 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią 

integralna część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w 

postępowaniu. 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                          Z poważaniem 
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