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                                Zielona Góra  01.10.2021 r. 

 
 
Nr referencyjny: TZ.280.39.2021 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Zakup 
pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie 
Centrum Zdrowia Matki i Dziecka W Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. 
z o o.”  TED 2021/S 173-450992. 

 
ZAWIADOMIENIE 

o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmianie treści SWZ  
 

 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 (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1129), 
niniejszym udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
 
Pytanie 1 
Dotyczy: Zadanie nr 1, Aa3.1 i Aa3.1.1 
Czy Zamawiający dopuści wypełnienie leża w postaci metalowych lameli malowanych proszkowo co jest 
parametrem lepszym od oczekiwanego ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wypełnienie leża w postaci metalowych lameli malowanych proszkowo, tym samym 
zmienia załącznik nr 2 do SWZ. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy: Zadanie nr 1, Aa3.1 i Aa3.1.1 
Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia pleców w zakresie o do 36 ° ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy: Zadanie nr 1, Aa3.1 i Aa3.1.1 
Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą 810 mm, długość całkowitą 1670 mm i regulację wysokości 740 – 
1060 mm ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza regulację wysokości w zakresie 740 – 1060 mm, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ, 
pozostałe wymagania SWZ bez zmian. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy: Zadanie nr 1, Aa3.2  
Czy Zamawiający dopuści wypełnienie leża w postaci metalowych lameli malowanych proszkowo co jest 
parametrem lepszym od oczekiwanego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wypełnienie leża w postaci metalowych lameli malowanych proszkowo, tym samym 
zmienia załącznik nr 2 do SWZ. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy: Zadanie nr 1, Aa3.2  
Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej co jest parametrem lepszym od 
oczekiwanego ? 
Odpowiedź: 



_________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
 

Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
Pytanie 6 
Dotyczy: Zadanie nr 1, Aa3.2  
Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą 970 mm, długość całkowitą 2140 mm, wymiarach leża 2000 x 850 
mm ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy: Zadanie nr 1, Aa3.2  
Czy Zamawiający dopuści obciążenie do 200 kg co w przypadku łóżek dla dzieci jest w zupełności wystarczające? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza maksymalne obciążenie łóżka  do 200 kg, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy: Zadanie nr 1, Aa7  
Czy Zamawiający dopuści barierki ergonomiczne ze stali malowanej proszkowo ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza barierki ergonomiczne ze stali malowanej proszkowo, tym samym zmienia załącznik nr 2 
do SWZ. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy: Zadanie nr 1, Aa7.1 
Czy Zamawiający dopuści barierki ergonomiczne ze stali malowanej proszkowo ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza barierki ergonomiczne ze stali malowanej proszkowo, tym samym zmienia załącznik nr 2 
do SWZ. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy: Zadanie nr 1, Aa8 
Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 2140 mm ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 11 
Dotyczy: Zadanie nr 1, Ac2 
Czy Zamawiający dopuści szufladę na prowadnicach suwnych ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie 12 
Dotyczy: Zadanie nr 1, Ac2 
Czy Zamawiający dopuści wymiary szafki 560 x 440 x 860 mm ? 
Odpowiedź: 
Powyższe wymiany szafki mieszczą się w granicach wyspecyfikowanych w formularzu cenowo - technicznym. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy: Zadanie nr 1, Ac2 
Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości blatu 780 – 1180 mm ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 14 
Dotyczy: Zadanie nr 3 
Z uwagi na fakt, że asortyment wskazany w zadaniu nr 3 nie jest wyrobem medycznym, gdyż w swojej 
funkcjonalności nie wypełnia definicji wyrobu medycznego zawartej w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 



_________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
 

2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), i tym samym nie podlega obowiązkowi wynikającemu 
z art. 58 ust. 1 powołanej Ustawy – czy Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie zamiast certyfikatu CE - 
następujących dokumentów: atest PZH wydany przez niezależną jednostkę potwierdzający przeznaczenie wyrobów 
do stosowania w jednostkach służby zdrowia, Deklarację zgodności wydaną przez Producenta oraz certyfikat 
Zarządzania Jakością ISO 9001. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zaakceptuje asortyment, który posiada oznakowania CE lub atest PZH wydany przez niezależną 
jednostkę potwierdzający przeznaczenie wyrobów do stosowania w jednostkach służby zdrowia, tym samym 
zmienia załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
Pytanie 15 
Dotyczy: Zadanie nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołów roboczych (symbol Cc1.1, Cc1.2, Cc1.3, Cc1.4, Cc1.5, Cc1.6) 
wyposażonych w blaty robocze wykonane z blachy grubości 1,2mm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy: Zadanie nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału na pakiety sterylne (symbol Cc9) wykonanych z profili 
30x30x1,2mm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie profili w listwach o wymiarach min. 30*30*1,2 mm, tym samym 
zmienia załącznik nr 4 do SWZ. 
 
Pytanie 17 
Dotyczy: Zadanie nr 3 
Zamawiający w opisie regału poz. Cc9 zawarł informację, że wyposażenie stanowi półka i 3 kosze. Proszę 
o informację, czy tą półką jest właśnie wyrób - symbol Cc9.2? Kosze o jakiej pojemności ma zaoferować Wykonawca 
jako wyposażenie regału - symbol Cc9: o pojemności 1 jednostki sterylizacyjnej (wymiary 575x280x260mm) czy pół 
jednostki sterylizacyjnej (wymiary 575x280x135mm)? Ile koszy jakiego rodzaju?  
 Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że regał ze stali na pakiety sterylne 60*30*180 (Cc9) musi zawierać : 
- półkę o wymiarach: szerokość całkowita 600mm ± 20mm; głębokość całkowita 300mm ± 20mm - 1 szt. (półka 
tożsama z elementem Cc9.2 montowanym bezpośrednio do ściany), 
- kosz o wymiarach: szerokość całkowita 600mm ± 30mm, głębokość całkowita 300mm ± 20mm, wysokość 
całkowita 150mm ± 20mm - 2 szt.,  
- kosz o wymiarach: szerokość całkowita 600mm ± 30mm, głębokość całkowita 300mm ± 20mm, wysokość 
całkowita 300mm ± 40mm - 1 szt. 
 
Pytanie 18 
Dotyczy: Zadanie nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półki - symbol Cc9.2 o głębokości całkowitej 580mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 19 
Dotyczy: Zadanie nr 3 
Czy półki w regale na baseny – symbol Ch4.1 mają być montowane ukośnie czy prosto? 
Odpowiedź: 
Półki w regale na baseny – symbol Ch4.1 mają być montowane ukośnie. 
 
Pytanie 20 
Dotyczy: Zadanie nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytów w szafkach (symbol Z-100, Z-80, Z-60, P-80, P-60, P-50, 
SZ-60, SZ-40, W-60) w kształcie litery „C” wykonane ze  stali nierdzewnej. Uchwyt  o wymiarach całkowitych: 104 x 
35 x 8 mm umożliwiający wygodny pochwyt. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w szafkach uchwytu w kształcie litery C o rozstawie min. 104 mm, tym 
samym zmienia załącznik nr 4 do SWZ. 
 
Pytanie 21 
Dotyczy: Zadanie nr 3 
Z uwagi na małą przestrzeń, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafek - symbol P-60 oraz P-50 
wyposażonych w drzwi pojedyncze? Przy długości 500, 600mm – zastosowanie drzwi podwójnych sprawi, ze będą 
one nie tylko bardzo wąskie, ale również prezentowały się mnie estetycznie.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie pojedynczych drzwi w przypadku szafki o symbolu P-50, tym samym 
zmienia załącznik nr 4 do SWZ, pozostałe wymagania SWZ bez zmian. 
 
Pytanie 22 
Dotyczy: Zadanie nr 3 
Czy pisząc o szafkach – symbol ZB-60/Zb-80/Zb-100 w ramach zabudów stalowych z poz. 16, Zamawiający ma na 
myśli szafki o symbolach odpowiednio Z-60/Z-80/Z-100? 
Odpowiedź: 
Zamawiający koryguje nazewnictwo elementów zestawów ze stali nierdzewnej, które stanowią bazę do 
kompletowania zabudowy wymienionej w pozycjach 16-27, tym samym zmienia załącznik nr 4 do SWZ. 
 
Pytanie 23 
Dotyczy: Zadanie nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do końca grudnia? Prośbę swoją motywuję 
zbliżającym się końcem roku i spiętrzeniem zamówień na produkcji, jak również wydłużonymi terminami dostaw 
na podzespoły do gotowych wyrobów od naszych poddostawców.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do dnia 31.01.2022 r., tym samym zmienia SWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 24 
Dotyczy: Zadanie nr 5 
Czy Zamawiający wymaga aby zestaw do pielęgnacji niemowląt (54 szt.) oraz szafka umywalkowa (4 szt.) były 
wyposażone w baterię zlewozmywakową? Jeśli Zamawiający wymaga, prosimy o określenie rodzaju baterii 
(nadblatowa lub ścienna)? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga, aby zestaw do pielęgnacji niemowląt (54 szt.) oraz szafka umywalkowa (4 szt.) były 
wyposażone w baterię zlewozmywakową montowaną na blacie. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy: Zadanie nr 5 
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby wanienka w zestawie do pielęgnacji noworodków (54 szt.) 
była nachylona pod kątem 2,86 stopni. Rozwiązanie to umożliwia odpowiedni odpływ wody.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie określa kąta pochylenia wanienki, ale wymaga aby po zakończeniu czynności higienicznych woda 



_________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
 

całkowicie odpływała z wanienki, a przede wszystkim żeby wanienka była bezpieczna w użytkowaniu. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy: Zadanie nr 5 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie że Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia 
wyspecyfikowany w zadaniu nr 5,  był wyrobem medycznym i był dopuszczony do obrotu i używania na terenie 
Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustaw z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679 z późn. zm), na dowód czego Wykonawca winien załączyć 
stosowne dokumenty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia wyspecyfikowany w zadaniu nr 5, był wyrobem medycznym i był 
dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie 
wymaga załączenia stosownych dokumentów. 
W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń na etapie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie egzekwował 
zapisy uwag końcowych formularza cenowo –technicznego. 
 
Pytanie 27 
Dotyczy: Zadanie nr 5 
W związku ze szczególną specyfiką przedmiotu zamówienia, w skład którego wchodzą również zestawy do 
pielęgnacji niemowląt, szafki umywalkowe oraz szafki przewijaki, wymagające precyzyjnego montażu w miejscu 
użytkowania, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej 
zgodnie z art. 131 ustawy PZP, celem przygotowania oferty zgodnej z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Oferenta wizji lokalnej przed przygotowaniem oferty. 
 
Pytanie 28 
Dotyczy: SWZ 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty przedmiotowych 
środków dowodowych w postaci kart katalogowych/ ulotek producenta dotyczących zaoferowanego przedmiotu. 
W przypadku braku wprowadzenia takiego wymogu Zamawiający nie ma w zasadzie możliwości identyfikacji 
zaoferowanego przedmiotu oraz nie otrzyma potwierdzenia spełniania parametrów i ich zgodności z SWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie będzie wymagał załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart 
katalogowych/ ulotek producenta dotyczących zaoferowanego przedmiotu. 
W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń na etapie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie egzekwował 
zapisy uwag końcowych formularza cenowo –technicznego. 
 
Pytanie 29 
Dotyczy: SWZ ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie terminu realizacji w tygodniach/ dniach od dnia podpisania 
umowy, 6- 8 tygodni od dnia podpisania umowy. 
Pozostawienie terminu wykonania zamówienia w obecnej postaci tj. konkretnej daty, do której Wykonawca ma się 
zobowiązać wykonać zamówienie, stoi w sprzeczności z nadrzędną zasadą zawierania umów w stosunku 
cywilnoprawnym, tj. zasadą równego traktowania obu ze Stron stosunku zobowiązaniowego. Z bogatego 
doświadczenia Zamawiający może zapewne wywnioskować że każde z postępowań ma inny, trudny do oszacowania 
na etapie ogłoszenia, czas trwania, zwłaszcza przy tak dużej ilości zadań, które potencjalnie zwiększają ilość 
prawdopodobnych Wykonawców, a co za tym idzie zwiększają również potencjalnie czas przeprowadzenia 
postępowania. Należy bowiem uwzględnić prawdopodobieństwo choćby skorzystania przez Wykonawców 
z dostępnych w drodze ustawowej środków ochrony prawnej, a co za tym idzie uwzględnić również czas 
postępowania odwoławczego i czas procedowania Izby. Na etapie ogłoszenia po-stępowania trudno jest zatem 
podjąć konkretne zobowiązania, bowiem trudno ocenić w jakim terminie będzie mogła zostać podpisana zgodnie 
z prawem umowa. 
W przypadku braku zmiany na wnioskowaną może zatem dojść do sytuacji patowej- wskazany przez Zamawiającego 
termin w postaci konkretnej nieprzekraczalnej daty minie nieodwracalnie, a sam Zamawiający będzie zmuszony 
unieważnić postępowanie ze względu na fakt, iż będzie one obarczone wadą niemożliwą do usunięcia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wydłużył termin realizacji zamówienia do dnia 31.01.2022 r. 
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Pytanie 30 
Dotyczy: załącznik nr 10 do SWZ, §3 ust.2, ust.7 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących przeszkolenia 
pracowników, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkty określone w zadaniu nr 5 nie wymagają 
przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
Pytanie 31 
Dotyczy: załącznik nr 10 do SWZ, §5 ust.2 pkt 1) 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu okresowych przeglądów konserwacyjnych wyposażenia wraz 
z wymianą niezbędnych zestawów części potrzebnych do ich wykonania, w zakresie zadania 5, ponieważ zgodnie 
z oświadczeniem producenta produkty opisane w tym zadaniu nie wymagają przeglądów.   
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
Pytanie 32 
Dotyczy: załącznik nr 10 do SWZ, §6 ust.1 
W związku z faktem iż kara umowna, jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację zadania, powinna być 
naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi winę, tzn. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy, zwracamy się do Zamawiającego 
z wnioskiem o ustanowienie kary umownej w postaci % wartości rzeczy, której dana zwłoka dotyczy, tj. o zmianę 
zapisu wskazanego ustępu na:  
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
1) zwłoki w dostawie i montażu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości rzeczy, której zwłoka dotyczy, za 
każdy dzień zwłoki; 
2) zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wartości rzeczy, której zwłoka dotyczy, za każdy 
dzień zwłoki; 
3) zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 4 w wysokości 0,2% wartości rzeczy, której zwłoka dotyczy, 
za każdy dzień przestoju wyposażenia przekraczający wskazany limit. 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
Pytanie 33 
Dotyczy: Zadanie nr 4 
Czy zamawiający dopuści dozownik na mydło w płynie o kolorze białym z transparentnym okienkiem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dozownik na mydło w płynie w kolorze białym z niebieskim lub transparentnym okienkiem, 
tym samym zmienia załącznik nr 5 do SWZ. 
 
Pytanie 34 
Dotyczy: Zadanie nr 4 
Czy zamawiający dopuści dozownik na mydło w płynie o pojemności 1l ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dozownik na mydło w płynie o pojemności zbiornika 800 ÷ 1000 ml, tym samym zmienia 
załącznik nr 5 do SWZ. 
 
Pytanie 35 
Dotyczy: Zadanie nr 4 
Czy zamawiający dopuści uchwyt na rękawiczki jednorazowe o szerokości całkowitej 260mm ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza uchwyt na rękawiczki jednorazowe o szerokości całkowitej 260 mm, tym samym zmienia 
załącznik nr 5 do SWZ. 
 
Pytanie 36 
Dotyczy: Zadanie nr 4 
Czy zamawiający dopuści uchwyt na łóżko szpitalne z wytrzymałej stali szlachetnej łatwej w utrzymaniu 
w czystości ? 



_________________________________________________________________________________________________________________ 

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że stal będzie odporna na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych, 
tym samym zmienia załącznik nr 5 do SWZ. 
 
Pytanie 37 
Dotyczy: Zadanie nr 4 
Czy zamawiający dopuści dot. Pkt. 17 Kosz 20l o wymiarach: średnica 300mm, wysokość całkowita 440mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kosz 20l o wymiarach: średnica 300mm, wysokość całkowita 440mm, tym samym zmienia 
załącznik nr 5 do SWZ. 
 
 
W konsekwencji udzielonych wyjaśnień Zamawiający w miejsce dotychczasowych załączników: 
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty 
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1 
Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 3 
Załącznik nr 5 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4 
 
 
wprowadza załączniki: 
Załącznik nr 1 do SWZ po zmianach z dnia 01.10.2021 r.– Formularz oferty 
Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 01.10.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1 
Załącznik nr 4 do SWZ po zmianach z dnia 01.10.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 3 
Załącznik nr 5 do SWZ po zmianach z dnia 01.10.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4 

 
Dodatkowo Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
w następującym zakresie: 

 
Zmiana I 

 
Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, pkt. 2 
BYŁO: 
2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 6 października 2021 r. o godzinie 10:00 
JEST PO ZMIANIE: 

2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 14 października 2021 r. o godzinie 10:00 
 

Zmiana II 
 

Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, pkt. 1 
BYŁO: 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do 03.01.2022 r. 
JEST PO ZMIANIE: 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do 11.01.2022 r. 

 
Zmiana III 

 
Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I 
OTWARCIA OFERT, pkt. 2  
BYŁO: 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 6 października 2021 r. do godziny 
10:00. 

JEST PO ZMIANACH: 
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 14 października 2021 r. do godziny 

10:00. 
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BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 
 

 
Zmiana IV 

 
Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I 
OTWARCIA OFERT, pkt. 4  
BYŁO: 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 października 2021 r. o godzinie 11:00 poprzez ich odszyfrowanie za pomocą 

systemu miniPortal poprzez menu „Deszyfrowanie”. 
JEST PO ZMIANACH: 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2021 r. o godzinie 11:00 poprzez ich odszyfrowanie za pomocą 

systemu miniPortal poprzez menu „Deszyfrowanie”. 
 

Zmiana V 
 

Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
BYŁO: 
Zamówienie należy zrealizować w terminie: nie później niż do dnia 10.12.2021 r. 

JEST PO ZMIANACH: 
Zamówienie należy zrealizować w terminie: nie później niż do dnia 31.01.2022 r. 

 
W związku z dokonanymi zmianami treści SWZ, które prowadziły do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu, Zamawiający w dniu 01.10.2021 roku przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie. 
 
Dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie 
zostały wymienione. 
W załączeniu: 
Załącznik nr 1 do SWZ po zmianach z dnia 01.10.2021 r.– Formularz oferty 
Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 01.10.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1 
Załącznik nr 4 do SWZ po zmianach z dnia 01.10.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 3 
Załącznik nr 5 do SWZ po zmianach z dnia 01.10.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4 
 

          

        Dyrektor ds. Lecznictwa  
        lek. med. Antoni Ciach 
        (podpis na oryginale) 


