
 Zielona Góra, dnia 19.03.2020 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
ORAZ ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT 

Dotyczy:   postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem zamówienia są "Sukcesywne
dostawy  sprzętu  jednokrotnego  użytku  :  worków do  upustów krwi,  dozowników tlenowych,  turbin  do
spirometru, kanistrów i drenów do systemu Thopaz, zestawów do szynowania moczowodów", Nr sprawy:
TZ.372.12.2020

ZAWIADOMIENIE
o udzieleniu wyjaśnień treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmianie treści SIWZ

oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert 

Zamawiający - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. informuje,
zgodnie  z  art.  38  ust.  1 i  ust.  2  ustawy Prawo zamówień publicznych,  że  w niniejszym postępowaniu
wpłynęły pytania:

Pytanie 1 : do pakietu nr  4  i treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 6 ust. 1 pkt 2 poprzez nadanie mu następującej treści:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
0,5% wartości opóźnionej dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 oraz w § 7 ust.2, za każdy  rozpoczęty
dzień roboczy opóźnienia w wykonaniu poszczególnej dostawy  […]

Uzasadnienie: 
Wykonawca wskazuje, że określenie kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej dostawy
znacznie przekracza szkodę jaką może ponieść Zamawiający w przypadku niedotrzymania terminu dostawy
przez Wykonawcę. Należy wskazać, że 10% za każdy dzień opóźnienia stwarza dla Wykonawcy ryzyko, że
w przypadku nieterminowej dostawy (kilku dni),  wysokość kary umownej będzie większa niż zysk jaki
Wykonawca może osiągnąć z realizacji przedmiotu zamówienia. Taka wysokość kary umownej jest zdaniem
Wykonawcy znacznie wygórowana i powinna zostać zmniejszona. 
Ponadto  należy  podnieść,  że  zgodnie  z  Umową,  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania
przewyższającego karę na zasadach określonych w przepisach odrębnych.  

Zamawiający w § 5 ust. 1 lit. 1),2),3),4),5)  Umowy wprowadził następujące kary umowne:
1) 20% kwoty wymienionej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez
którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy,
2) 10% wartości opóźnionej dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 oraz w § 7 ust.2, za każdy  rozpoczęty
dzień opóźnienia w wykonaniu poszczególnej dostawy,
3) 3% wartości dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 w przypadku nieprawidłowo wystawionego dokumentu,
o którym mowa w § 4 ust. 5,
4) 3% wartości dostaw objętych daną fakturą VAT w przypadku nieprawidłowego jej wystawienia,

5) 0,5% wartości dostaw objętych daną fakturą, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku 
przekroczenia terminu dostarczenia faktury, o którym mowa w § 5 ust. 2.
Zdaniem  Wykonawcy  naliczanie  kar  umownych  w  ustalonej  przez  Zamawiającego  wysokości  narusza
równość stron umowy, zasady współżycia społecznego i słuszności kontraktowej. Postanowienie Umowy o
wskazanej  treści  daleko  wykracza  poza  cel,  dla  którego  zastrzegana  jest  kara  umowna,  która  ma
kompensować  negatywne  dla  wierzyciela  konsekwencje  wynikające  ze  stanu  niewykonania  lub

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer rejestrowy
BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.



nienależytego  wykonania  zobowiązania  i  stanowić  swego  rodzaju  zryczałtowane  odszkodowanie.
Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. 

Wykonawca  podkreśla  że  postanowienie,  w  którym  kara  umowna  przysługuje  
w przypadku uchybienia terminowi w realizacji przedmiotu umowy i to na zasadzie ryzyka, jest szczególnie
niekorzystne dla wykonawców, bowiem oznacza, że kara będzie się aktualizować, również w przypadku
niezawinionego niewykonanie zobowiązania w terminie. Trudno oczekiwać, żeby wykonawca odpowiadał za
niedostarczenie artykułów w terminie, jeśli byłoby to spowodowane np. działaniem osób trzecich lub samego
Zamawiającego.  Tym bardziej,  biorąc  pod  uwagę  wysokość  kar  przewidzianych  przez  Zamawiającego,
których forma daleko wykracza poza zasady wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego. 
Podkreślić trzeba, że przygotowane przez Zamawiającego postanowienia Umowy w zakresie kar umownych
naruszają  zasadę  równości  stron  umowy  i  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  
w zakresie zasad współżycia społecznego i słuszności kontraktowej, na co wskazuje wprost cytowane niżej
orzecznictwo, prezentowane między innymi  w wyroku:  z  dnia  31 października 2017 r.,  Sygn.  akt:  KIO
2163/17:

Okoliczność, że to zamawiający formułuje postanowienia wzoru umowy nie oznacza, że ma
prawo  czynić  to  w  sposób  bezwzględnie  obowiązujący  i  przy  tym  mogący  nadużywać
równowagę  stron  (zamawiający  -  wykonawca).  W  prawie  cywilnym  podstawową  formą
odpowiedzialności dłużnika jest jej ukształtowanie na zasadzie obowiązku należytej staranności,
co wynika z treści art. 472 kc. zgodnie z którym jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z
czynności  prawnej  nie  wynika  nic  innego,  dłużnik  odpowiedzialny  jest  za  niezachowanie
należytej staranności.

W ocenie Izby odwołujący zasadnie podniósł argumentację co do naruszenia postanowieniami §
9 wzoru umowy w zakresie kar umownych na zasadzie opóźnienia a nie zwłoki postanowienia
art.  3531  kodeksu  cywilnego.  Zgodnie  
z przywołanym artykułem strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według
swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku,
ustawie lub zasadom współżycia społecznego.

W  tym  kontekście  obciążanie  wykonawcy  na  zasadzie  opóźnienia  obarcza  
z jednej strony jego działalność nadmiernym ryzykiem a z drugiej strony zamawiającego naraża
na dodatkowe koszty wynikające z potrzeby ubezpieczenia tych ryzyk przez wykonawcę.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017
r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17:

Nie  jest  przy  tym  dozwolone  zastrzeganie  we  wzorcu  umownym  kary  umownej  rażąco
wygórowanej  (tak też:  wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja  2007 r.,  sygn.  akt:  I  CSK
484/06). O tym, czy w danym wypadku można mówić o karze umownej rażąco wygórowanej,
nie może sama przez się decydować jej wysokość przyjęta procentowo w określonym akcie
prawnym,  lecz  przede  wszystkim stosunek,  w  jakim do  siebie  pozostają  dochodzona  kara
umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie dłużnika. W sytuacji, gdy kara umowna równa
się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z
którym ją  zastrzeżono,  można  ją  uważać  za  rażąco  wygórowaną.  Kara  umowna  może  być
"rażąco wygórowana" już w chwili jej zastrzegania lub stać się taką w następstwie późniejszych
okoliczności, do których można przykładowo zaliczyć to, że szkoda wierzyciela jest znikoma,
skutkiem czego zachodzi rażąca dysproporcja pomiędzy jej wysokością a wysokością należnej
kary  (tak  też:  Gudowski  Jacek  (red.),  Kodeks  cywilny.  Komentarz.  Księga  trzecia.
Zobowiązania, 2013). Izba zważyła, że Zamawiający konstruując postanowienia dotyczące kar
umownych wypaczył w istocie ich rzeczywisty cel jakim jest naprawienie szkody wyrządzonej
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Zamawiającemu  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  świadczenia
niepieniężnego, czym naruszył przepisy kodeksu cywilnego. Uprawnienie Zamawiającego do
konstruowania  zapisów  umownych  w  sprawie  zamówienia  publicznego  nie  może  być
nadużywane i prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego poprzez
ustalenie rażąco wygórowanych kar umownych.

Podobne stanowisko zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt KIO
892/15, gdzie stwierdziła:

Dla ustalenia granic swobody umów z punktu widzenia zasad współżycia społecznego istotne
znaczenie  mają  te  zasady,  które  służą ochronie  wolności.  Jednakże na potrzeby niniejszych
rozważań szczególnie ważną sferą zastosowania zasad współżycia społecznego, jako granicy
swobody umów, jest problematyka tzw. słuszności (sprawiedliwości) kontraktowej, rozumianej
jako równomierny rozkład uprawnień 
i obowiązków w stosunku prawnym, czy też korzyści i ciężarów oraz szans i ryzyk związanych
z powstaniem i realizacją tego stosunku. Badaniu z punktu widzenia słuszności kontraktowej
podlega  przede  wszystkim  stosunek  wartości  świadczeń  
w umowach wzajemnych. O naruszeniu reguł sprawiedliwościowych można mówić wówczas,
gdy dysproporcja tych wartości jest rażąca. W grę wchodzi jednakże badanie rozkładu innych
niż długi i wierzytelności obowiązków i uprawnień stron, ustalanie, czy równomiernie są one
obciążone  obowiązkami  i  wyposażone  w  uprawnienia  różnych  postaci.  Chodzi  zatem  o
konieczność zapewnienia zarówno wzajemności lub odpowiedniości uprawnie.

Dodatkowo należy wskazać, iż Zamawiający nie ma całkowitej swobody w kształtowaniu wzoru umowy,
powinien w tym zakresie kierować się zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym. Takie stanowisko KIO
zajęła m.in. w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. sygn. akt 2649/11: 

Jedną  z  podstawowych  zasad  obowiązujących  w  prawie  zobowiązań  jest  zasada  swobody
umów, wynikająca z przepisu art. 3531 Kodeksu cywilnego. W literaturze przedmiotu przyjmuje
się,  iż  zasada ta  oznacza,  że  istnieje swoboda zawarcia lub niezawarcia  umowy,  możliwość
swobodnego  wyboru  kontrahenta,  treść  umowy  może  być  co  do  zasady  kształtowana  w
dowolny sposób, forma umowy zależy od woli stron. Swoboda stron doznaje ograniczeń co do
celu i treści zawieranej umowy. Ograniczenia te wiążą się z tym, iż treść lub cel umowy nie
mogą  być  sprzeczne  z  właściwością  (naturą)  stosunku  prawnego,  ustawą  lub  zasadami
współżycia  społecznego.  Nie  jest  zatem możliwe  takie  ukształtowanie  stosunku umownego,
które  prowadziłoby do naruszenia  przepisów ustawy,  w tym zarówno postanowień kodeksu
cywilnego,  jak  też  innych  ustaw,  w  tym  przepisów  ustawy  Pzp.  Zgodzić  się  należy  z
argumentami, iż na gruncie przepisów Prawa zamówień publicznych dochodzi do modyfikacji
zasady równości i swobody stron stosunku zobowiązaniowego choćby przy wyborze partnera, z
którym zawierana będzie  umowa w sprawie  zamówienia  publicznego.  To Zamawiający jest
gospodarzem postępowania  i  autorem specyfikacji  istotnych warunków,  która  w swej  treści
zawierać  powinna  istotne  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub jej wzór. Tak więc to
Zamawiający jest autorem sformułowań zawartych we wzorze umowy. Nie oznacza to jednak,
że postanowienia takiej umowy mogą być korzystne tylko dla jednej strony lub nakładać tylko
na  jedną  stronę  odpowiednio  same  obowiązki  lub  przyznawać  jej  same  przywileje.
Zaproponowane  przez  Zamawiającego  zapisy  §  1  oraz  §  3  wzoru  umowy  pozostawiają
Zamawiającemu sporą uznaniowość w zakresie realizowanego w przyszłości zamówienia stoją
tym samym w sprzeczności z podstawowymi zasadami zamówień publicznych oraz w swych
skutkach doprowadzić mogą do niewłaściwego wydatkowania środków publicznych.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy
SIWZ bez zmian. 

Pytanie 2 do umowy :

Czy Zamawiający dopuści  zmianę § 6 ust.  1  lit  1),2)  i  odstąpi  od 3)4)5)  Umowy poprzez nadanie  mu
następującej treści: 

1) 10% kwoty wymienionej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez
którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy,
2) 0,5 % wartości opóźnionej dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 oraz w § 7 ust.2, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w wykonaniu poszczególnej dostawy,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy
SIWZ bez zmian. 

Pytanie 3 : do pakietu nr  5

Czy Zamawiający w zad 5 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt
najwyższej jakości marki RUSCH: Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów  rozmiar: 4.8  Fr  dł.
26 cm. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-zamknięty, średnica pętli pęcherzowej
1,4 cm,  prowadnik 0.035" ,  popychacz dł.  90 cm.  Możliwość utrzymania w moczowodzie  12 miesięcy.
Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie?
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  wyrobu  opisanego  w  pytaniu,  pod
warunkiem, że  grubość popychacza wynosi  nie więcej niż 5 Fr.  Zamawiający tym samym zmienia
załącznik nr 6 do SIWZ, formularz cenowo techniczny do zadania 5.

Pytanie 4 : do pakietu nr  5

Czy Zamawiający w zad 5 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt
najwyższej jakości marki RUSCH: Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów rozmiar: 
- 4.8  Fr, 6.0 Fr  dł. 20 cm (tylko średnica 4,8Ch), 22 cm, 24 cm i  26 cm,  
- 7.0 Fr, 8.0 Fr  dł. 26 cm, 28cm.   
Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 1,4cm dla
średnicy 4,8 Ch, pozostałe rozmiary 2 cm, prowadnik 0.035" dla średnic 4,8; 6;7Ch -  0.038" dla średnicy
8Ch, popychacz długości 45 cm. Możliwość utrzymania w moczowodzie 12 miesięcy. Zestaw jednorazowy,
sterylny, pakowany łącznie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy
SIWZ bez zmian. 

Pytanie 5 : do pakietu nr  5

Czy Zamawiający w zad 5 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt
najwyższej jakości marki RUSCH: Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów rozmiar: 4.8  Fr, 6.0
Fr  dł. 20cm (tylko średnica 4,8Ch), 22cm, 24cm i 26 cm,- 7.0 Fr, 8.0 Fr  dł. 26 cm, 28cm. Skład zestawu:
cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 1,4cm dla 4,8Ch, pozostałe
2 cm,w moczowodzie do 12 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie?
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  wyrobu  opisanego  w  pytaniu,  pod
warunkiem, że  grubość popychacza wynosi  nie więcej niż 5 Fr.  Zamawiający tym samym zmienia
załącznik nr 5 do SIWZ.
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Pytanie 6 :  do umowy

Wnosimy o zmniejszenie kar :
 - 20% kwoty wymienionej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez
którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, - wnosimy o zmianę na max 10%
- 10% wartości opóźnionej dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 oraz w § 7 ust.2, za każdy  rozpoczęty dzień 

opóźnienia w wykonaniu poszczególnej dostawy - wnosimy o zmianę na max 5%
- 3% wartości dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 w przypadku nieprawidłowo wystawionego dokumentu,
o którym mowa w § 4 ust. 5  - wnosimy o usunięcie i rezygnację z zapisu
-  3% wartości dostaw objętych daną fakturą VAT w przypadku nieprawidłowego jej wystawienia, - wnosimy
o usunięcie i rezygnację z zapisu
-   0,5%  wartości  dostaw  objętych  daną  fakturą,  za  każdy  rozpoczęty  dzień  opóźnienia  w  przypadku
przekroczenia terminu dostarczenia faktury, o którym mowa w § 5 ust. 2. - wnosimy o usunięcie i rezygnację
z zapisu

Proponowane zmiany są najczęściej występującymi proporcjami kar w dostawach drobnego sprzętu
medycznego.  Proponowane  we  wzorze  umowy  kary  zbyt  mocno  uderzają  w   Wykonawców,  są
nieproporcjonalnie wysokie do ewentualnego zawinienia, dlatego wnosimy o zmianę zapisów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy
SIWZ bez zmian. 

Pytanie 7 : do umowy

Czy Zamawiający dopuści dostawy poprzez firmę kurierską?
Odpowiedź  :  Zgodnie  z  zapisami  SIWZ (wzór umowy) :  "Wykonawca zobowiązuje  się  dostarczać
wyroby  sukcesywnie  do  siedziby  Zamawiającego  (loco  magazyn)  na  własny  koszt  i  ryzyko".  Dla
Zamawiającego nie ma znaczenia, czy Wykonawca dostarczy wyroby własnym transportem, czy zleci
dostawę firmie kurierskiej.

ZAWIADOMIENIE
o zmianie treści SIWZ

Zamawiający - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. informuje, że
zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SIWZ w następujący sposób : 

1. Załącznik nr 2 do SIWZ, (formularz cenowo-techniczny dla zad. 1), Tabela, Kolumna tytułowa nr 2 :
JEST : Przedmiot zamówienia – zadanie nr 6
WINNO BYĆ: Przedmiot zamówienia – zadanie nr 1,

2. Załącznik nr 3 do SIWZ, (formularz cenowo-techniczny dla zad. 2),  Tabela, Kolumna tytułowa nr 2 :
JEST : Przedmiot zamówienia – zadanie nr 9
WINNO BYĆ: Przedmiot zamówienia – zadanie nr 2

3. Załącznik nr 4 do SIWZ, (formularz cenowo-techniczny dla zad. 3), Tabela, Kolumna tytułowa nr 2 :
JEST : Przedmiot zamówienia – zadanie nr 16
WINNO BYĆ: Przedmiot zamówienia – zadanie nr 3

4. Załącznik nr 5 do SIWZ, (formularz cenowo-techniczny dla zad. 4), Tabela, Kolumna tytułowa nr 2 :
JEST : Przedmiot zamówienia – zadanie nr 17
WINNO BYĆ: Przedmiot zamówienia – zadanie nr 4

5. Załącznik nr 6 do SIWZ, (formularz cenowo-techniczny dla zad. 5), Tabela, Kolumna tytułowa nr 2 :
JEST : Przedmiot zamówienia – zadanie nr 21
WINNO BYĆ: Przedmiot zamówienia – zadanie nr 5

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer rejestrowy
BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.



ZAWIADOMIENIE 

o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający  niniejszym  informuje,  że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  –  nr  referencyjny:
TZ.372.12.2020 – prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy sprzętu
jednokrotnego użytku : worków do upustów krwi, dozowników tlenowych, turbin do spirometru, kanistrów
i  drenów  do  systemu  Thopaz,  zestawów  do  szynowania  moczowodów" zmienia termin  składania
i otwarcia ofert w następujący sposób: 

1. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XVIII SIWZ pkt 1.2.

Było: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 20.03.2020  r. o godzinie 10:30

Jest:  Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 25.03.2020  r. o godzinie 10:30

2. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XX SIWZ pkt 6.

Było: Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w kopercie,
opisanej w następujący sposób:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

Oferta do przetargu nieograniczonego na:

""Sukcesywne  dostawy  sprzętu  jednokrotnego  użytku  :  worków  do  upustów  krwi,  dozownikówSukcesywne  dostawy  sprzętu  jednokrotnego  użytku  :  worków  do  upustów  krwi,  dozowników
tlenowych, turbin do spirometru, kanistrów i drenów do systemu Thopaz, zestawów do szynowaniatlenowych, turbin do spirometru, kanistrów i drenów do systemu Thopaz, zestawów do szynowania
moczowodówmoczowodów""

– nr ref.: TZ.372.12.2020

Nie otwierać przed   20  .03.2020 r. godz. 11:0  0

Koperta dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy

Jest: Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w kopercie,
opisanej w następujący sposób:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

Oferta do przetargu nieograniczonego na:

""Sukcesywne  dostawy  sprzętu  jednokrotnego  użytku  :  worków  do  upustów  krwi,  dozownikówSukcesywne  dostawy  sprzętu  jednokrotnego  użytku  :  worków  do  upustów  krwi,  dozowników
tlenowych, turbin do spirometru, kanistrów i drenów do systemu Thopaz, zestawów do szynowaniatlenowych, turbin do spirometru, kanistrów i drenów do systemu Thopaz, zestawów do szynowania
moczowodówmoczowodów""

– nr ref.: TZ.372.12.2020

Nie otwierać przed 25,03.2020 r. godz. 11:00

Koperta dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy

3. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXII SIWZ pkt 1.

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer rejestrowy
BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.



Było:  Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  tj.  w  Szpitalu  Uniwersyteckim  im.  Karola
Marcinkowskiego  w  Zielonej  Górze  sp.  z  o.o.,  65-046  Zielona  Góra,  ul.  Zyty  26  w  pokoju  nr  201
(sekretariat, bud. A-administracja), nie później niż do 20.03.2020 r. do godziny 10:30.

Jest:  Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  tj.  w  Szpitalu  Uniwersyteckim  im.  Karola
Marcinkowskiego  w  Zielonej  Górze  sp.  z  o.o.,  65-046  Zielona  Góra,  ul.  Zyty  26  w  pokoju  nr  201
(sekretariat, bud. A-administracja), nie później niż do 25.03.2020 r. do godziny 10:30.

4. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXII SIWZ pkt 3.

Było:  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 20.03.2020 r. o godzinie 11:00 w sali
nr 203 (budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

Jest: Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 25.03.2020 r. o godzinie 11:00  w sali
nr 203 (budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

PREZES ZARZĄDU

dr Marek Działoszyński

podpis na oryginale
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