
                        Zielona Góra  08.07.2021 r.

Nr referencyjny: TZ.280.28.2021

Dotyczy: Postępowania  o  udzielenie  zamówienia  prowadzonego  w  trybie  podstawowym  na:  Zakup
pierwszego wyposażenia – sprzęt komputerowy II w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki
i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego”

ZAWIADOMIENIE
o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

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 udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1
Zadanie 1, 
Zamawiający w opisie technicznym zadania 1 wymaga, aby zaoferowany serwer posiadał 4 gniazda rozszerzeń
PCle 3.0 x8, prosimy o dopuszczenie serwera z 3 gniazdami rozszerzeń PCle 3.0 x8 lub wyrażenie zgody na
dostarczenie serwera, którego obudowa to 2U.
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie prośby.
Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża  zgodę,  aby  zaoferowany  serwer  posiadał  min.  3  gniazda  rozszerzeń  PCle  3.0  x8  oraz
modyfikuje wymagania co do obudowy serwera, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowo-
techniczny – Zadanie 1.

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 IX SWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 1.Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.08.2021 r.
włącznie. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

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

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 12.07.2021 r. do godziny
10:00

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4.  Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  12.07.2021 r. o godz.  11:00 poprzez  ich  odszyfrowanie  za  pomocą
systemu miniPortal poprzez menu „Deszyfrowanie”.
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3. W rozdziale VIII SWZ pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 12.07.2021 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.

Załączniki:
Załącznik nr 2 – formularz cenowo-techniczny po zmianach

 PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński
  (podpis na oryginale)
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