
Nr referencyjny  TZ.372.13.2020 Zielona Góra, dnia 19.03.2020 r.

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

zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający  niniejszym  informuje,  zgodnie  z  art.  38  ust.  1  i  2   ustawy  Prawo  zamówień
publicznych, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.372.13.2020 – prowadzonym
w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  Sukcesywne  dostawy  protez  głosowych, wniesiono  następujące
pytania: 

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w §4 ust.9 i §5 ust.5 wzoru umowy zgodzi się na dostarczanie dokumentu dostawy (WZ),
który  zawierać  będzie:  dane  Wykonawcy  oraz  Zamawiającego,  ilość,  jednostkę  miary,  bieżący  numer
dokumentu, imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania dokumentu, datę wystawienia dokumentu,
datę ważności i numer serii dostarczonego sprzętu. Cenę jednostkową oraz wartość towaru zawierać będzie
faktura wystawiona do zamówienia. Prośba ta spowodowane jest ograniczeniami technicznymi Wykonawcy.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2
W  związku  z  posiadaniem  przez  Wykonawcę  systemu  magazynowo  księgowego,  z  którego  faktury
drukowane są  automatycznie  w dniu  wysyłki  paczki  prosimy o informację czy Zamawiający  w §7 ust.1
wyrazi zgodę na wystawianie faktur za dostawy sprzętu do każdego zamówienia, z odroczonym terminem
płatności liczonym 60 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym miała miejsce dostawa. Faktury mogą być
przesyłane do Zamawiającego w formacie PDF na podany przez Zamawiającego adres mailowy. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

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: 23.03.2020  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 protez głosowych"

– nr ref.: TZ.372.13.2020

Nie otwierać przed 23.03.2020 r. godz. 11:00

Koperta dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy

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: 

"Sukcesywne dostawy protez głosowych"

– nr ref.: TZ.372.13.2020

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.
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 23.03.2020 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  23.03.2020 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

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