
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ochrona obiektów i mienia Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi na 2 lata.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA " W ŁODZI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472237995

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Alojzego Felińskiego 7

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 93-252

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.7.) Numer telefonu: 042 6892081

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mcmgorna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcmgorna.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00272587/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-17 13:52

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00272479/01

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:
3.1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Przed zmianą: 
https://bip.mcmgorna.pl/zamowienia-publiczne

Po zmianie: 
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https://bip.mcmgorna.pl/przetargi/uslugi-spolczne

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

Przed zmianą: 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu: 
1) miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
2) Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: ePUAP: /MCMGorna/SkrytkaESP,
znajdującej się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 
3) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mcmgorna.pl
4) strony właściwej dla danego postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego
https://bip.mcmgorna.pl/zamowienia-publiczne
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w: 
1) na miniPortalu: w Instrukcji użytkownika znajdującej się pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 
2) Regulaminie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal . 
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany lub wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Maksymalny rozmiar
maila (razem z załącznikami) nie może przekraczać 100 MB. 
4. Do złożenia oferty oraz innych dokumentów w postępowaniu uprawnieni przedstawiciele
Wykonawcy muszą dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
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