
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZAKUP I DOSTAWĘ LEKÓW I PRODUKTÓW DO LECZENIA ŻYWIENIOWEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Głuchołazach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010649626

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Parkowa 9

1.4.2.) Miejscowość: Głuchołazy

1.4.3.) Kod pocztowy: 48-340

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 774391743

1.4.8.) Numer faksu: 774391743

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zol-gl@wp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zol-glucholazy.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00032464/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
3.6. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem 1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
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ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/ZOL123/SkrytkaESPw zakresie składania ofert, zmiany
i wycofania oferty ,2)miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal/ZOL123/SkrytkaESP lub poczty elektronicznej na adres: zol-
gl@wp.pl w zakresie zadawania pytań , wezwań, uzupełnień , składania wyjaśnień,
oświadczeń.3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji. 4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150
MB. 5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich wpływu na skrzynkę ePUAP Zamawiającego lub poczty e-mail
Zamawiającego. 6) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 7) Zamawiający
wymaga aby dokumenty składane były pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej: 2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r, poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r, poz. 2415)

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
30

Po zmianie: 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
2021-05-21
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