
 

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. 

 

Nr referencyjny  TZ.372.59.2020     

Zielona Góra, dnia 09.10.2020 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE  

o udzieleniu wyjaśnień treści SIWZ, zmianie treści SIWZ II  

oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert II 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem zamówienia jest: 

Zakup pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacji budynku L – etap II 

(Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” – 

meble i wyposażenie. 

Nr sprawy: TZ.372.59.2020 

 

I. 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający – informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania: 

 

Pytanie nr 1 

Dotyczy: Zadanie nr 5 – Łóżko medyczne – 32 szt. 

Czy Zamawiający łóżko medyczne o poniższych parametrach? 

• Szerokość całkowita: 980 mm (+/- 10 mm) 

• Długość całkowita: 2230 mm (+/- 10 mm) 

• Wymiary leża pod materac 2000 x 850 mm (+/- 10 mm)   

• Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych wymiarach min. 5x3 cm pokrytych lakierem 

proszkowym w kolorze jasnoszarym 

• Łóżko posiadające ramę zewnętrzna, leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty 

ruchome 

• Ruchome segmenty leża wypełnione płytą HPL, łatwo zmywalne, segment miednicy stalowy 

lakierowany proszkowo  

• Regulacja wysokości elektryczna sterowana pilotem przewodowym w zakresie 410 - 815 mm 

(+/-10 mm) 

• Konstrukcja łóżka krzyżakowa 

• Regulacja segmentu pleców w zakresie 0-65° (± 5°) i segmentu uda w zakresie do 45° (± 2°) 

elektryczna za pomocą pilota przewodowego, segment podudzia doregulowywany ręcznie za 

pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-18o, łóżko nie posiadające funkcji autokontur 

• Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą przewodowego pilota z podświetlanymi przyciskami: 

regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, pozycji Trendelenburga i 

anty-Trendelenburga dostępna za pomocą jednego przycisku, pozycja „krzesła 

kardiologicznego” dostępna za pomocą jednego przycisku, funkcja CPR wyraźnie oznaczona 

kolorem ostrzegawczym (np. czerwonym) dostępna za pomocą jednego przycisku działająca z 

podwójną prędkością w stosunku do pozostałych funkcji. Pilot posiadający wskaźnik 

podłączenia do sieci oraz możliwość blokady (za pomocą klucza magnetycznego) przez personel 

funkcji zaawansowanych (Trendelenburg, anty-Trendelenburg, pozycja „krzesła 
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kardiologicznego, pozycja CPR) w celu udostępnienia pacjentowi funkcji podstawowych tj. 

regulacja segmentu oparcia pleców, regulacja segmentu uda, regulacja wysokości 

• Łóżko wyposażone w 4 koła tworzywowe na łożyskach tocznych o średnicy 150 mm z centralną 

blokadą kół z funkcją jazdy na wprost 

• Szczyty łóżka tworzywowe stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia lub klejenia z 

możliwością szybkiego demontażu, możliwość zablokowania szczytu od strony nóg przed 

przypadkowym wypadnięciem np. na czas transportu łóżka (blokowanie i odblokowywanie 

szczytu bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych dźwigni umieszczonych w dolnej 

części szczytu), szczyty osadzane w specjalnych tulejach gwarantujące ciche prowadzenie łóżka 

pozwalające na odjęcie szczytu w sytuacjach tego wymagających 

• Szczyty z kolorową wklejką – kolor do uzgodnienia z zamawiającym po wyborze oferty 

• Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe zabezpieczające ściany i łóżko przed uszkodzeniami 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

zostały określone w SIWZ i jej załącznikach. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może udzielić 

odpowiedzi na tak skonstruowane pytanie, ponieważ nie stanowi ono prośby o wyjaśnienie treści SIWZ, 

natomiast jest przedłożeniem opracowanego przez Wykonawcę nowego opisu przedmiotu zamówienia. 

Na etapie udzielania wyjaśnień nie jest rolą Zamawiającego badanie, czy asortyment oferowany przez 

Wykonawcę spełnia wymagania SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby łóżko posiadało możliwość montażu na 

ramie łóżka wieszaka kroplówki, uchwytu ręki, wieszaków na kaczkę i basen, poręczy bocznych, 

podwójnej ramy wyciągowej, czy łóżko ma być wyposażane w któryś element tj.  wieszak kroplówki, 

uchwyt ręki, wieszak na kaczkę i basen, poręcze boczne, podwójną ramę wyciągową? 

Odpowiedź: Zdaniem Zamawiającego wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia, opisane 

zostały w sposób wystarczający, ponieważ formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 5 stanowiący 

załącznik nr 6 do SIWZ po zmianach, szczegółowo określa wszystkie wymagania Zamawiającego  

w szczególności w zakresie wymaganego wyposażenia 

 

Pytanie nr 3 

ZADANIE 5 

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 2140 mm co różni się tylko o 20 mm od wymaganej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 4 

ZADANIE 5 

Czy Zamawiający dopuści leże wykonane z metalowych lameli po 80 mm każdy montowane na stałe ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 5 

ZADANIE 5 

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję na pantografie ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo 

– techniczny dla zadania nr 5, którego wzór stanowił Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz cenowo - 

techniczny dla zadania nr 5 po zmianach. 
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Pytanie nr 6 

ZADANIE 5 

Czy Zamawiający dopuści pilot bez diod LED ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 7 

ZADANIE 5 

Czy Zamawiający dopuści pilot bez diody LED informującej o pracy siłowników ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 8 

ZADANIE 5 

Czy Zamawiający dopuści szczyty opisane w postępowaniu wyjmowane z ramy leża malowane farbą 

proszkową ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 9 

ZADANIE 5 

Czy Zamawiający dopuści szczyty opisane w postępowaniu wyjmowane z ramy leża ze stali  

nierdzewnej ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo 

– techniczny dla zadania nr 5, którego wzór stanowił Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz cenowo - 

techniczny dla zadania nr 5 po zmianach. 

 

Pytanie nr 10 

Zadanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm, co nieznacznie różni się od parametru 

oczekiwanego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 11 

Zadanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 87 cm, co różni się od parametru oczekiwanego 

tylko o 1 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo 

– techniczny dla zadania nr 5, którego wzór stanowił Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz cenowo - 

techniczny dla zadania nr 5 po zmianach. 

 

Pytanie nr 12 

Zadanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji łóżka wykonanej z profili stalowych 2,5 x 4 cm, co nie 

wpływa na funkcjonalność łóżka? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 
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Pytanie nr 13 

Zadanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru kolorystki ramy leża spośród dwóch kolorów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 14 

Zadanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez ramy zewnętrznej, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 15 

Zadanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wypełnieniem z płyty HPL tylko w segmencie pleców oraz z 

pozostałymi segmentami wypełnionymi płytami tworzywowymi z polipropylenu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 16 

Zadanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo 

– techniczny dla zadania nr 5, którego wzór stanowił Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz cenowo - 

techniczny dla zadania nr 5 po zmianach. 

 

Pytanie nr 17 

Zadanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem opartym na pantografie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo 

– techniczny dla zadania nr 5, którego wzór stanowił Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz cenowo - 

techniczny dla zadania nr 5 po zmianach. 

 

Pytanie nr 18 

Zadanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwiema diodami informującymi o pracy łózka w sieci, stanie 

naładowania akumulatora oraz funkcji blokowania? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 19 

Zadanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 oddzielnymi siłownikami? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 20 

Zadanie nr 5 
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Czy Zamawiający dopuści łóżko z krążkami odbojowymi o średnicy 74 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo 

– techniczny dla zadania nr 5, którego wzór stanowił Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz cenowo - 

techniczny dla zadania nr 5 po zmianach. 

 

Pytanie nr 21 

Zadanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 22 

ZADANIE 4 

Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści stojak kroplówki, gdzie górna wysuwana część jest ze stali 

nierdzewnej, natomiast pionowa część stała oraz podstawa są chromowane ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 23 

Dotyczy: Zadanie nr 5 – Łóżko medyczne – 32 szt. – załącznik nr 6 do SIWZ po zmianach 

Czy Zamawiający łóżko medyczne o poniższych parametrach? 

• Szerokość całkowita: 980 mm (+/- 10 mm) 

• Długość całkowita: 2230 mm (+/- 10 mm) 

• Wymiary leża pod materac 2000 x 850 mm (+/- 10 mm)   

• Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych wymiarach min. 5x3 cm pokrytych lakierem 

proszkowym w kolorze jasnoszarym 

• Łóżko posiadające ramę zewnętrzna, leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty 

ruchome 

• Ruchome segmenty leża wypełnione płytą HPL, łatwo zmywalne, segment miednicy stalowy 

lakierowany proszkowo  

• Regulacja wysokości elektryczna sterowana pilotem przewodowym w zakresie 410 - 815 mm 

(+/-10 mm) 

• Konstrukcja łóżka krzyżakowa 

• Regulacja segmentu pleców w zakresie 0-65° (± 5°) i segmentu uda w zakresie do 45° (± 2°) 

elektryczna za pomocą pilota przewodowego, segment podudzia doregulowywany ręcznie za 

pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-18o, łóżko nie posiadające funkcji autokontur 

• Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą przewodowego pilota z podświetlanymi przyciskami: 

regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, pozycji Trendelenburga i 

anty-Trendelenburga dostępna za pomocą jednego przycisku, pozycja „krzesła 

kardiologicznego” dostępna za pomocą jednego przycisku, funkcja CPR wyraźnie oznaczona 

kolorem ostrzegawczym (np. czerwonym) dostępna za pomocą jednego przycisku działająca z 

podwójną prędkością w stosunku do pozostałych funkcji. Pilot posiadający wskaźnik 

podłączenia do sieci oraz możliwość blokady (za pomocą klucza magnetycznego) przez personel 

funkcji zaawansowanych (Trendelenburg, anty-Trendelenburg, pozycja „krzesła 

kardiologicznego, pozycja CPR) w celu udostępnienia pacjentowi funkcji podstawowych tj. 

regulacja segmentu oparcia pleców, regulacja segmentu uda, regulacja wysokości 

• Łóżko wyposażone w 4 koła tworzywowe na łożyskach tocznych o średnicy 150 mm z centralną 

blokadą kół z funkcją jazdy na wprost 
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• Szczyty łóżka tworzywowe stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia lub klejenia z 

możliwością szybkiego demontażu, możliwość zablokowania szczytu od strony nóg przed 

przypadkowym wypadnięciem np. na czas transportu łóżka (blokowanie i odblokowywanie 

szczytu bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych dźwigni umieszczonych w dolnej 

części szczytu), szczyty osadzane w specjalnych tulejach gwarantujące ciche prowadzenie łóżka 

pozwalające na odjęcie szczytu w sytuacjach tego wymagających 

• Szczyty z kolorową wklejką – kolor do uzgodnienia z zamawiającym po wyborze oferty 

• Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe zabezpieczające ściany i łóżko przed uszkodzeniami 

• Możliwość montażu na ramie łóżka wieszaka kroplówki, uchwytu ręki, poręczy bocznych, 

podwójnej ramy wyciągowej (bez możliwości montażu wieszaków na kaczkę i basen) 

• Elementy wyposażenia łóżka:  

− materac dostosowany do wymiarów leża o grubości 12 cm w pokrowcu 

paroprzepuszczalnym, zmywalnym nadającym się do dezynfekcji i prania w temperaturze 95 

stopni, wkład materac z pianki o gęstości 25 kg/m3, pokrowiec zapinany na zamek z dwóch 

stron, z okapnikiem  

− poręcze boczne metalowe z wykonane z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, 

mocowane pod ramą leża w specjalnych tulejach, składane wzdłuż ramy leża o wysokości 

min. 35 cm i długości min. 154 cm, składanie barierek bocznych odbywa się poprzez 

odciągnięcie zwalniacza, opuszczanie barierki odbywa się oburącz za pomocą dwóch 

ruchów (rozwiązanie zabezpieczające pacjenta przed upadkiem z łóżka w wyniku 

przypadkowego opuszczenia barierki); barierki po złożeniu nie wystają ponad materac co 

znacząco poprawia komfort lezącego pacjenta  

− haczyki na worki urologiczne 

− wysięgnik ręki z podwieszką, możliwość ustawienia wysięgnika w dwóch pozycjach: do 

środka leża oraz równolegle do ramy leża, podwieszka z regulacją długości 

• Zasilanie 230V~50Hz 

• Klasa ochrony: II typ B 

• Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg 

• Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne 

• Łóżko fabrycznie nowe rok produkcji 2020 

• Deklaracja CE wpis do Rejestru Urzędu Wyrobów Medycznych  

 

                  
                        (Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka) 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

zostały określone w SIWZ i jej załącznikach. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może udzielić 

odpowiedzi na tak skonstruowane pytanie, ponieważ nie stanowi ono prośby o wyjaśnienie treści SIWZ, 

natomiast jest przedłożeniem opracowanego przez Wykonawcę nowego opisu przedmiotu zamówienia. 



 

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. 

Na etapie udzielania wyjaśnień nie jest rolą Zamawiającego badanie, czy asortyment oferowany przez 

Wykonawcę spełnia wymagania SIWZ. 

 

Pytanie nr 24 

Zadanie 5 – Łóżko medyczne 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko medyczne renomowanego producenta, którego 

wymiary nieznacznie się różnią od wymaganych: Szerokość całkowita:  980mm  +/- 10mm, Długość 

całkowita: 2195mm +/- 10mm , Wymiary leża 1980x870mm +/- 10mm za to z barierkami chroniącymi 

pacjenta na całej długości leża? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 

 

II. 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku  

z udzielonymi odpowiedziami na pytania i dokonanymi zmianami, Zamawiający zmienia treść 

SIWZ w następujący sposób: 

 

1) W miejsce dotychczasowego Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz cenowo - techniczny dla zadania nr 

5 po zmianach wprowadza się Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz cenowo - techniczny dla zadania nr 5 

po zmianach 2,  

2) W miejsce dotychczasowego Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia 

wprowadza się Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia po zmianach. 

 

III. 

ZAWIADOMIENIE  O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

W konsekwencji udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian Zamawiający zmienia termin 

składania i otwarcia ofert w następujący sposób: 

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: 

1. Rozdział XVIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, pkt 1.2. 

Było: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 12.10.2020  r. o godzinie 10:00. 

Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 14.10.2020  r. o godzinie 10:00. 

2. Rozdział XX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT, XX.I Zapisy dotyczące składania oferty 

w formie tradycyjnej (papierowej), 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: 

Zakup pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacji budynku L – 

etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinowskiego w Zielonej Górze  

Sp. z o. o. – meble i wyposażenie. 

– nr ref.: TZ.372.59.2020 

Nie otwierać przed 12.10.2020 r. Godz. 11:00 

 



 

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. 

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: 

Zakup pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacji budynku L – 

etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinowskiego w Zielonej Górze  

Sp. z o. o. – meble i wyposażenie. 

– nr ref.: TZ.372.59.2020 

Nie otwierać przed 14.10.2020 r. Godz. 11:00 

 

3. Rozdział XXII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 1, ust. 1.2 

Było: 

1. Ofertę należy złożyć: 

1.2. za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu, nie później niż do 12.10.2020 r. do godziny 10:00 

Jest: 

1. Ofertę należy złożyć: 

1.2. za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu, nie później niż do 14.10.2020 r. do godziny 10:00 

4. Rozdział XXII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 3 

Było: 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2020 r. o godzinie 11:00 w sali nr 115 (budynek administracji) 

    w siedzibie Zamawiającego. 

Jest: 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2020 r. o godzinie 11:00 w Sali nr 115 (budynek administracji) 

    w siedzibie Zamawiającego. 

 

UWAGA! 

1. Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany maja zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, 

nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

2. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 591586-N-2020  

z dnia 01.10.2020 r. 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY 

      Prezes Zarządu 

      dr Marek Działoszyński 

      podpis na oryginale 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz cenowo - techniczny dla zadania nr 5 po zmianach 2 

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia po zmianach 

Publikacja: 

www.bip.szpital.zgo.pl 

a/a TZ.372.59.2020 
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