
          Sokołowsko, dnia 20 kwietnia 2020 r.                                                                                                                                                               

                          

 

ZMIANA TREŚCI DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ 
 

 

„Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o. informuje o dokonaniu zmian w dokumentacji przetargowej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/26/2020 pn.: „Sukcesywna dostawa leków do  

„Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.” 

 

JEST PO ZMIANACH 

 

SIWZ rozdział XI 

 

Pkt 13 - Zaleca się umieszczenie oferty w nieprzejrzystym i 

zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem 

Wykonawcy wraz z oznaczeniem: 

OFERTA W PRZETARGU PN: „Sukcesywna dostawa leków 

do  „Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.”  

Postępowanie Nr ZP / 26 / 2020 

NIE OTWIERAĆ PRZED 29.04.2020. GODZ. 10:15 

 

SIWZ rozdział XII 

Pkt 1 - Oferty w formie papierowej, należy składać w 

siedzibie Zamawiającego: 

Sanatoria Dolnośląskie ul. Parkowa 3, 58 - 351 Sokołowsko, 

Sekretariat - I piętro, najpóźniej do dnia 29.04.2020 r., do 

godziny 10:00. 

 

Pkt 4 - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2020 r. o godzinie 

10:15 w siedzibie Zamawiającego – „Sanatoria Dolnośląskie” 

Sp. z o.o. ul. Parkowa 3, 58 - 351 Sokołowsko, sala 

konferencyjna. 

 

 

SIWZ rozdział XI 

 

Pkt 13 - Zaleca się umieszczenie oferty w nieprzejrzystym i 

zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem 

Wykonawcy wraz z oznaczeniem: 

OFERTA W PRZETARGU PN: „Sukcesywna dostawa leków do  

„Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.”  

Postępowanie Nr ZP / 26 / 2020 

NIE OTWIERAĆ PRZED 04.05.2020r. GODZ. 10:15 

 

SIWZ rozdział XII 

Pkt 1 - Oferty w formie papierowej, należy składać w siedzibie 

Zamawiającego: 

Sanatoria Dolnośląskie ul. Parkowa 3, 58 - 351 Sokołowsko, 

Sekretariat - I piętro, najpóźniej do dnia 04.05.2020 r., do 

godziny 10:00. 

 

Pkt 4 - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2020 r. o godzinie 

10:15 w siedzibie Zamawiającego – „Sanatoria Dolnośląskie” 

Sp. z o.o. ul. Parkowa 3, 58 - 351 Sokołowsko, sala 

konferencyjna. 

Sesja otwarcia ofert będzie udostępniona „na żywo” przy 

pomocy serwisu internetowego YouTube (adres strony 

internetowej z transmisją, zostanie udostępniony 

Wykonawcom  w dniu 04.05.2020r. o godzinie 09:00, na 

stronie internetowej Zamawiającego 

https://bip.sanatoria-dolnoslaskie.pl/przetargi-mainmenu-

74/post-zgodne-z-pzp/746-sukcesywna-dostawa-

lek%C3%B3w-do-sanatoria-dolno%C5%9Bl%C4%85skie-

sp-z-o-o  

 

Zamawiający zamieszcza na stronie https://bip.sanatoria-dolnoslaskie.pl/przetargi-mainmenu-74/post-zgodne-z-pzp/746-

sukcesywna-dostawa-lek%C3%B3w-do-sanatoria-dolno%C5%9Bl%C4%85skie-sp-z-o-o zmodyfikowany załącznik nr 4 

– wykaz asortymentowo-cenowy.  

 

https://bip.sanatoria-dolnoslaskie.pl/przetargi-mainmenu-74/post-zgodne-z-pzp/746-sukcesywna-dostawa-lek%C3%B3w-do-sanatoria-dolno%C5%9Bl%C4%85skie-sp-z-o-o
https://bip.sanatoria-dolnoslaskie.pl/przetargi-mainmenu-74/post-zgodne-z-pzp/746-sukcesywna-dostawa-lek%C3%B3w-do-sanatoria-dolno%C5%9Bl%C4%85skie-sp-z-o-o
https://bip.sanatoria-dolnoslaskie.pl/przetargi-mainmenu-74/post-zgodne-z-pzp/746-sukcesywna-dostawa-lek%C3%B3w-do-sanatoria-dolno%C5%9Bl%C4%85skie-sp-z-o-o
https://bip.sanatoria-dolnoslaskie.pl/przetargi-mainmenu-74/post-zgodne-z-pzp/746-sukcesywna-dostawa-lek%C3%B3w-do-sanatoria-dolno%C5%9Bl%C4%85skie-sp-z-o-o
https://bip.sanatoria-dolnoslaskie.pl/przetargi-mainmenu-74/post-zgodne-z-pzp/746-sukcesywna-dostawa-lek%C3%B3w-do-sanatoria-dolno%C5%9Bl%C4%85skie-sp-z-o-o
https://bip.sanatoria-dolnoslaskie.pl/przetargi-mainmenu-74/post-zgodne-z-pzp/746-sukcesywna-dostawa-lek%C3%B3w-do-sanatoria-dolno%C5%9Bl%C4%85skie-sp-z-o-o


W konsekwencji do powyższych zmian Zamawiający zamieszcza dokumentacje przetargową po zmianach na 

własnej stronie internetowej. 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Art. 12a ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 - 

tekst jednolity) 

2. Art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 - tekst 

jednolity). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


