
Nr referencyjny: TZ.372.19.2020                            Zielona Góra  03.03.2020 r.

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.  niniejszym
informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
nr referencyjny:  TZ.372.19.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  Dostawę protezy panewki
stawu biodrowego wykonanej w technologii 3 D, wniesiono następujące pytania:

Pytanie 
Czy  Zamawiający,  mając  na  względzie  zasady  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  umożliwienie  złożenia  ofert
konkurencyjnych  dla  uzyskania  korzystnej  ceny,  dopuści  możliwość  zaoferowania  takiej  samej  panewki  tylko  nie
posiadającej struktury kości gąbczastej EPORE. EPORE jest to nazwa własna jednej z firm produkujących endoprotezy
ortopedyczne.
Odpowiedź:
Zamawiający  wykreśla  z  opisu przedmiotu  zamówienia określenie  „EPORE”, tym samym zmienia  w tym zakresie
załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowo-techniczny.

ZMIANA TREŚĆ SIWZ

W konsekwencji udzielenia odpowiedzi na pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ  w następujący sposób:

W miejsce dotychczasowego załącznika:

Załącznik nr 2 – Formularz cenowo-techniczny

wprowadza się załącznik:

Załącznik nr 2 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny 

W konsekwencji dokonanych zmian, Zamawiający 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: 06.03.2020  r. o godzinie 10:30

Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 09.03.2020  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 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.



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:

Dostawa protezy panewki stawu biodrowego wykonanej w technologii 3 DDostawa protezy panewki stawu biodrowego wykonanej w technologii 3 D

– nr ref.: TZ.372.19.2020
Nie otwierać przed 06.03.2020 r. godz. 11:00

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:

Dostawa protezy panewki stawu biodrowego wykonanej w technologii 3 DDostawa protezy panewki stawu biodrowego wykonanej w technologii 3 D

– nr ref.: TZ.372.19.2020

Nie otwierać przed 09.03.2020 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.

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 06.03.2020 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 09.03.2020 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 06.03.2020 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 09.03.2020 r.  o  godzinie 11:00  w sali  nr  203
(budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet tam gdzie 
w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.                                                            

           Prezes Zarządu

 Marek Działoszyński

Publikacja:      (podpis na oryginale)
www.bip.szpital.zgo.pl ......................................  
a/a TZ.372.19.2020

_________________________________________________________________________________________________________________
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
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BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
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