
                        Zielona Góra  05.07.2021 r.

Nr referencyjny: TZ.280.19.2021

Dotyczy: Postępowania  o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na:  Sukcesywne
dostawy odczynników i materiałów kontrolnych i zużywalnych do wykonania badań w Zakładzie Diagnostyki
Laboratoryjnej – Mikrobiologii do posiadanego analizatora genetycznego Real Time GeneXpert Instrument
System

ZAWIADOMIENIE
o zmianie odpowiedzi z dnia 30.06.2021 roku oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający -  Szpital  Uniwersytecki  im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej  Górze sp.  z o.o.,
zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z
2019 r. poz. 2019 ze zm.),  niniejszym informuje, iż dokonuje zmiany udzielonych wyjaśnień treści SWZ
z dnia 30.06.2021 roku w następujący sposób:

Pytanie nr 1
Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 1, 2 oraz § 6 ust 3 i 4

Uprzejmie informujemy, iż faktury wystawiane są przez system elektroniczny i nie ma możliwości technicznej,

aby były wysyłane w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano dostaw w postaci faktury zbiorczej. W związku

z  powyższym,  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  faktury  były  wystawiane  do  każdej  dostawy  oddzielnie

i wysyłane  elektronicznie  na  adres  email?  W  przypadku  braku  zgody  nie  będziemy  mogli  przystąpić  do

postępowania.

Odpowiedź:
BYŁO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
JEST PO ZMIANACH: Zamawiający wyraża zgodę, aby faktury były wystawiane do każdej dostawy oddzielnie,
tym samym zmienia zapis w Załączniku  nr 3 – wzór umowy § 5 ust. 1.

Pytanie nr 3
Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 2

Zwracamy się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  zmianę  zapisu  na:  „Wykonawca  zobowiązany  jest  w  terminie

siedmiu dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego do wymiany kwestionowanych wyrobów na wolne od wad

lub wystawienia noty korygującej na wadliwą część przedmiotu umowy”

W przypadku reklamacji  pojedynczych testów nota korygująca to  jedyna możliwa forma zwrotu kosztów za

odczynniki.  Wszystkie  testy  konfekcjonowane  są  po  10  sztuk  w  opakowaniu,  prawie  wszystkie  reklamacje

dotyczą sztuki testu a nie opakowania.
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Odpowiedź:
BYŁO:Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
JEST  PO  ZMIANACH:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody,  jednakże  mając  na  celu  dobro  prowadzonego
postępowania modyfikuje zapis w Załączniku nr 3 – wzór umowy - § 7 ust. 2.

Zamawiający  na  podstawie  art.  286  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia,
w następującym zakresie: 

1. W rozdziale X SWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 1.Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 05.08.2021 r.
włącznie. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W rozdziale XIII SWZ:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 07.07.2021 r. do godziny
10:00

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.07.2021 r. o godz. 11:00 poprzez ich odszyfrowanie za 
pomocą systemu miniPortal poprzez menu „Deszyfrowanie”.

3. W rozdziale IX SWZ pkt 1.2 otrzymuje brzmienie:
1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 07.07.2021 r. o godzinie 10:00.

Niniejsza  modyfikacja  stanowi  integralną  część  SWZ.  Pozostałe  zapisy  SWZ  nie  zostały  zmienione.
Dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie
nie zostały wymienione.

  PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński
  (podpis na oryginale)

Załączniki:
Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach

Publikacja:
www.bip.szpital.zgora.pl
a/a TZ.280.19.2021

_________________________________________________________________________________________________________________
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.

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

	2.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 07.07.2021 r. do godziny 10:00
	4.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.07.2021 r. o godz. 11:00 poprzez ich odszyfrowanie za pomocą systemu miniPortal poprzez menu „Deszyfrowanie”.

