
 

Nr referencyjny: TZ.372.47.2020                              

Zielona Góra 10.09.2020 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

 W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ Zamawiający 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.372.47.2020 – prowadzonym 

w trybie 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. – aparatury medycznej” zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w 

następujący sposób:  

 

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: 

3. Rozdział XVIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, pkt 1.2. 

Było: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 14.09.2020  r. o godzinie 10:00. 

Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 18.09.2020  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 (…) 

– nr ref.: TZ.372.47.2020 

Nie otwierać przed 14.09.2020 r. Godz. 11:00 

 

 

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 (…) 

– nr ref.: TZ.372.47.2020 

Nie otwierać przed 18.09.2020 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 14.09.2020 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 18.09.2020 r. do godziny 10:00 

 

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

Było:  

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2020 r. o godzinie 11:00 w Sali nr 115 (budynek 

 administracji) w siedzibie Zamawiającego. 

Jest: 

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2020 r. o godzinie 11:00 w Sali nr 115 (budynek 

 administracji) w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 577397-N-2020 z dnia 24.08.2020r. 

 

          

       ZAMAWIAJĄCY: 

 

                Prezes Zarządu 

dr Marek Działoszyński 
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