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Nr referencyjny: TZ.372.42.2020  Zielona Góra  01.09.2021 r. 
 

 

ZAWIADOMIENIE nr III 

o zmianie odpowiedzi z dnia 19.08.2021, zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz  zmianie terminu składania i otwarcia ofert 
 

 

 

 Zamawiający niniejszym informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.372.42.2020 – prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na Zakup pierwszego wyposażenia – aparatura medyczna II w ramach zadania „Utworzenie  

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

Sp. z o.o.”, TZ.372.42.2020, TED 2020/S 137-336366, iż dokonuje zmian udzielonych wyjaśnień treści SIWZ 

z dnia 19.08.2021 roku w następujący sposób:  
 

Pytanie nr 38 Dotyczy zadania 1, poz. 28  
Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru częstości rytmu  ±5% lub ±5 bpm (większa z tych wartości)? 

BYŁO: Zamawiający określił minimalne wymagania. Wykonawca spełnia te wymogi. 
JEST PO ZMIANACH: Zamawiający dopuszcza dokładność pomiaru częstości rytmu nie gorszą niż  ±5% lub ±5bpm. 

Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ, formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1, poz. 28. 
 

Pytanie nr 41 Dotyczy zadania 1, poz. 38  
Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru ±5 % lub ±5 oddechów na minutę (większa z tych wartości)? 

BYŁO: Zamawiający określił minimalne wymagania. Oferent  spełnia te wymogi. 
JEST PO ZMIANACH: Zamawiający dopuszcza dokładność pomiaru nie gorszą niż ±5 % lub ±5 oddechów na 

minutę. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ, formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 

1, poz. 38. 
 

 

Dodatkowo Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamia 

o zmianie treści SWZ w poniższym zakresie 

 

Zamawiający zawiadamia, iż w załącznikach od nr 2 do nr 11, formularze cenowo-techniczne dla zadań od 1 do 

10, w poz. 1 oraz w załączniku nr 4, formularz cenowo-techniczny dla zadania 3, w poz. 69 dopuszcza rok 

produkcji dla oferowanej aparatury min. 2020. 
 

 

 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT 
 

 

 Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ na podstawie art. 12a ustawy 

Prawo zamówień publicznych wydłuża termin składania ofert tj. do dnia 08.09.2021 r. do godz. 10:00 oraz zmienia 

termin otwarcia ofert tj. na dzień 08.09.2021 r. do godz. 11:00. Tym samym: 
 

1. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XIX SIWZ pkt 1.2. 
Było: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 06.09.2021 r. o godzinie 10:00. 
Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 08.09.2021 r. o godzinie 10:00. 
 

2. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXIII SIWZ pkt 1. 
Było: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 06.09.2021 r. do godziny 10:00. 
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Jest: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 08.09.2021 r. do godziny 10:00. 
 

3. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXIII SIWZ pkt 2. 
Było: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2021 r., o godzinie 11:00 w pokoju nr 115  (budynek administracji ) 

w siedzibie Zamawiającego. 
Jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2021 r., o godzinie 11:00 w pokoju 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. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr TED 2020/S 137-336366 

z dnia 17.07.2020 r. 
 

 

 

Załącznik : 

Załącznik nr 2 do SIWZ PO MODYFIKACJACH II z dnia 01.09.2021 r. 

 

 

 

          PREZES ZARZĄDU 
         dr Marek Działoszyński 
           (podpis na oryginale) 
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