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NZ/…288…/2021                                                                                          Jelenia Góra, dnia 18.05.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 
 

 

Dot. ZP/PN/13/03/2021 Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów 

medycznych dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej oraz jednostek 

zamiejscowych.PUBLIKACJA OGŁOSZENIA DUUE: 2021/S 092-238694 Z DNIA 12.05.2021 

R. 

 

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

506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że zmianie ulegają postanowienia SWZ.  
 

UWAGA: 

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert oraz termin związania ofertą. 

SWZ: 

 

Było: 

10.1 

Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ w 

formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym) pod rygorem nieważności. Oferta ma być opracowana na podstawie 

załączonej do specyfikacji dokumentacji i ma obejmować wszystkie niezbędne dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia i materiały (główne i pomocnicze). Należy uwzględnić również 

wszystkie zdarzenia nieprzewidziane w SWZ, a niezbędne do prawidłowego wykonania w/w 

przedmiotu zamówienia. 

 

Winno być: 

10.1Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do 

SWZ w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pod 

rygorem nieważności. Oferta ma być opracowana na podstawie załączonej do specyfikacji 

dokumentacji i ma obejmować wszystkie niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia i materiały (główne i pomocnicze). Należy uwzględnić również wszystkie zdarzenia 

nieprzewidziane w SWZ, a niezbędne do prawidłowego wykonania w/w przedmiotu 

zamówienia. 

 

Było:  

10.3  Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym złożonym przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. osobę (osoby) reprezentującą 

Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji 
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wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, sporządzona według wzoru formularza oferty i wykazu asortymentowo-ilościowego 

wraz formularzem cenowym stanowiących załączniki do niniejszej SWZ i ma zawierać: 

 

Winno być: 

10.3 Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. osobę (osoby) 

reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 

rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, sporządzona według 

wzoru formularza oferty i wykazu asortymentowo-ilościowego wraz formularzem cenowym 

stanowiących załączniki do niniejszej SWZ i ma zawierać: 

 

Było: 

10.6 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy musi zostać 

dołączone do oferty. 

 

Winno być: 

10.6 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy musi zostać dołączone do oferty. 
 

Było: 

14. Warunki udziału w postępowaniu 

Zamawiający odstępuje od sprecyzowania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, 

wobec czego Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Winno być: 

14. Warunki udziału w postępowaniu 

Waunki udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 5.2 b SWZ. 

Było: 

11.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 14.06.2021 r. do godziny. 11:00. 

11.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.06.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 

poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 11.1.  
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Winno być : 

11.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 15.06.2021 r. do godziny. 

11:00. 

11.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.06.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 

poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 11.1. 

 

Było: 

9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach 

zamówienia, jednak nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

 

Winno być 

9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni to jest do dnia 12.09.2021 r. 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie Powyższe informacje stanowią 

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

postępowaniu. 

                                                                                                                                   

 

                     

                                                                                                                   z up. Dyrektora WCSKJ 
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