
Nr referencyjny  TZ.372.26.2020                                                            Zielona Góra, dnia  16.04.2020 r.

ZAWIADOMIENIE 

o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny:
TZ.372.26.2020  –  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na „Usługę  serwisową  z  zakresu
konserwacji  i  napraw cyfrowego angiografu do badań serca i  naczyń AZURION 7M20 o numerze
seryjnym 307”  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: 17.04.2020  r. o godzinie 10:30

Jest:  Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 24.04.2020  r. o godzinie 10:30

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

XX.I). W przypadku przygotowania oferty w formie tradycyjnej (papierowej):

Było: 6.  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:

"Usługa serwisowa z zakresu konserwacji i napraw cyfrowego angiografu do badań serca i naczyń"Usługa serwisowa z zakresu konserwacji i napraw cyfrowego angiografu do badań serca i naczyń
AZURION 7M20 o numerze seryjnym 307”  AZURION 7M20 o numerze seryjnym 307”  

– nr ref.: TZ.372.26.2020

Nie otwierać przed 17.04.2020 r. godz. 11:00

Koperta dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy

Jest: 6. 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:

"Usługa serwisowa z zakresu konserwacji i napraw cyfrowego angiografu do badań serca i naczyń"Usługa serwisowa z zakresu konserwacji i napraw cyfrowego angiografu do badań serca i naczyń
AZURION 7M20 o numerze seryjnym 307”  AZURION 7M20 o numerze seryjnym 307”  

– nr ref.: TZ.372.26.2020

Nie otwierać przed 24.04.2020 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.



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

XXII.I). W przypadku złożenia oferty w formie tradycyjnej (papierowej):

Było:  1.  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 17.04.2020 r. do godziny 10:30.

Jest:  1.  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 24.04.2020 r. do godziny 10:30.

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

XXII.I). W przypadku złożenia oferty w formie tradycyjnej (papierowej) :
Było: 3.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 17.04.2020 r. o godzinie  11:00 w sali
nr 203 (budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

Jest: 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 24.04.2020 r. o godzinie 11:00  w sali
nr 203 (budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

5. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXII 

XXII.II). W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej 
Było: 1.  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 17.04.2020 r. do go-
dziny 10:30.

Jest : 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 24.04.2020 r. do go-
dziny 10:30.

6. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXII

XXII.II). W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej 
Było: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2020 r., o godzinie 11:00 w pokoju nr 115  (budynek admi-
nistracji ) w siedzibie Zamawiającego.

Jest : 2.  Otwarcie ofert  nastąpi  w dniu  24.04.2020 r.,  o godzinie 11:00  w pokoju nr 115  (budynek
administracji) w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 529740-N-2020 dnia
07.04.2020 r.

ZAMAWIAJĄCY

PREZES ZARZĄDU 
dr Marek Działoszyński

podpis na oryginale

Publikacja:

www.bip.szpital.zgo.pl
a/a TZ.372.26.2020
_________________________________________________________________________________________________________________

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

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.
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