
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.372.39.2020                            Zielona Góra 10.07.2020 r. 
 

ZAWIADOMIENIE 

 

o zmianie treści SIWZ 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych  

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

dostawy protez naczyniowych rozwidlonych i prostych powlekanych żelatyną, z PTFE, z solami srebra  

i triklosanem, z heparyną oraz szant do tętnicy szyjnej – postępowanie podzielone na 5 części (zadań). 
Nr sprawy: TZ.372.39.2020 
 

Zamawiający Zawiadamia, że na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia zapisy treści SIWZ w następujący sposób: 
 

1) Miejsce w którym zmieniana jest treść: Wzór umowy w sprawie zamówienia dla zadania nr 1, 2, 3, 4 – 

załącznik nr 8, §5 ust. 4: 
 

BYŁO: 
4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będą raporty, o których mowa w § 4 ust. 5. Nazwa 

wyrobu, ilość, cena jednostkowa, jednostka miary widniejąca na fakturze VAT, muszą być takie same, jak w 

dokumencie dostawy, stanowiącym podstawę do wystawienia danej faktury VAT. 

 

JEST PO ZMIANACH: 
4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będą raporty, o których mowa w § 4 ust. 5. 
 

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych w miejsce dotychczasowego wzoru umowy w sprawie zamówienia dla zadania 1, 2, 3, 4 – załącznik 

nr 8 wprowadził wzór umowy w sprawie zamówienia dla zadania 1, 2, 3, 4 – załącznik nr 8 po zmianach. 
 

 UWAGA! 
1. 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 560397-N-2020  

z dnia 09.07.2020 r. 
 

 
      ZAMAWIAJĄCY 

 

      Prezes Zarządu 

      dr Marek Działoszyński 

      podpis na oryginale 
 

 

 
Załączniki: 
Wzór umowy w sprawie zamówienia dla zadania 1, 2, 3, 4 – załącznik nr 8 po zmianach 
 
Publikacja: 
www.bip.szpital.zgo.pl 
a/a TZ.372.39.2020          
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