
 

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.372.29.2020     

Zielona Góra, dnia 16.06.2020 r. 

 

ZAWIADOMIENIE  

o zmianie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ, zmianie treści SIWZ  

oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych  

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

usługi odbioru, transportu, unieszkodliwienia odpadów w ilości 520,00 Mg o kodzie  

20 03 99 i dzierżawy urządzenia typu prasokontener na okres 24 miesięcy.” 

Nr sprawy: TZ.372.29.2020 

 

I. 

W dniu 10.06.2020 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na wniesione wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający zmienia treść udzielonej odpowiedzi, zgodnie z poniższym: 

BYŁO: 

Pytanie nr 2 

Czy jest możliwość w formularzu fertowym zaproponowania innego w tym przypadku krótszego terminu płatności 

który dopuszczalny jest w naszej firmie np.30 dniowy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez 

zmian. 

 

JEST PO ZMIANACH: 

Pytanie nr 2 

Czy jest możliwość w formularzu fertowym zaproponowania innego w tym przypadku krótszego terminu płatności 

który dopuszczalny jest w naszej firmie np.30 dniowy? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany. Tym samym modyfikuje załącznik nr 5 do 

SIWZ (wzór umowy w sprawie zamówienia). 

 

II. 

W związku z dokonanymi modyfikacjami i zmianami treści SIWZ Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych: 

1) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy w sprawie zamówienia) wprowadził 

załącznik nr 5 do SIWZ po zmianach (wzór umowy w sprawie zamówienia). 

 

III. 

W konsekwencji dokonanych zmian Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert  

w następujący sposób: 

 

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: 

1. Rozdział XVIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, pkt 1.2. 

Było: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 17.06.2020  r. o godzinie 10:00. 

Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 19.06.2020  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 



 

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. 

Oferta do przetargu nieograniczonego na: 

Sukcesywne usługi odbioru, transportu, unieszkodliwienia odpadów w ilości 520,00 Mg o kodzie 20 03 99 i 

dzierżawy urządzenia typu prasokontener na okres 24 miesięcy  

– nr ref.: TZ.372.29.2020 

Nie otwierać przed 17.06.2020 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: 

Sukcesywne usługi odbioru, transportu, unieszkodliwienia odpadów w ilości 520,00 Mg o kodzie 20 03 99 i 

dzierżawy urządzenia typu prasokontener na okres 24 miesięcy  

– nr ref.: TZ.372.29.2020 

Nie otwierać przed 19.06.2020 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 17.06.2020 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 19.06.2020 r. do godziny 10:00 

 

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

Było:  

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2020 r. o godzinie 11:00 w Sali nr 115 (budynek administracji)  

w siedzibie Zamawiającego. 

Jest: 

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2020 r. o godzinie 11:00 w Sali nr 115 (budynek administracji)  

w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

UWAGA! 

1. Dokonane zmiany maja zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet tam gdzie  

w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

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

dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 544944-N-2020 z dnia 29.05.2020r. 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY: 

        

      Prezes Zarządu 

      dr Marek Działoszyński 

      podpis na oryginale 

 

Publikacja: 

www.bip.szpital.zgo.pl 

a/a TZ.372.29.2020 

http://www.bip.szpital.zgo.pl/

