
                        Zielona Góra  08.07.2021 r.

Nr referencyjny: TZ.280.21.2021

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na: Sukcesywne 
dostawy materiałów opatrunkowych.

ZAWIADOMIENIE
o zmianie odpowiedzi z dnia 05.07.2021 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 2
Zadanie 1, pozycja 2-5
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?
Odpowiedź:
BYŁO:  Zamawiający dopuszcza  zaoferowane opaski  gipsowe,  tym samym zmienia załącznik  nr  2 do SWZ –
formularz cenowy – Zadanie 1, pozycja 2-5.
JEST PO ZMIANACH: Zamawiający zostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie nr 25
Zadanie 3, pozycja 1-5
Czy  zamawiający  dopuści  elastyczne  siatki  opatrunkowe  wykonane  z  70-80%  przędzy  poliamidowej
teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?
Odpowiedź:
BYŁO:  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowaną  elastycznej  siatki  opatrunkowej  o  podanych  parametrach,  tym
samym zmienia załącznik nr 4 do SWZ – formularz cenowy – Zadanie 3, pozycja 1-5.
JEST PO ZMIANACH: Zamawiający zostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie nr 38
Zadanie 3, pozycja 1-5
Czy  Zamawiający  dopuści  siatki  opatrunkowe  elastyczne  wykonane  70  % -  80  % z  przędzy  poliamidowej
teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej
(nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?
Odpowiedź:
BYŁO:  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  elastycznej  siatki  opatrunkowej  o  podanych parametrach,  tym
samym zmienia załącznik nr 4 do SWZ – formularz cenowy – Zadanie 3, pozycja 1-5.
JEST PO ZMIANACH: Zamawiający zostawia zapis SWZ bez zmian.
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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 11.08.2021 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 13.07.2021 r. do godziny 
10:00

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.07.2021 r. o godz. 11:00 poprzez ich odszyfrowanie za pomocą 
systemu miniPortal poprzez menu „Deszyfrowanie”.

3. W rozdziale VIII SWZ pkt 2 otrzymuje brzmienie:
1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 13.07.2021 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.

Jednocześnie Zamawiający dołącza do niniejszego pisma formularze cenowe dla zadań 1-3 
uwzględniające modyfikacje wynikające z udzielonych odpowiedzi. Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć ofertę zgodnie z załącznikami do niniejszego pisma.

  
Załączniki:
Załącznik nr 2-4 – formularze cenowe po modyfikacjach do zawiadomienia z dnia 08.07.2021 r.

  

  PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński
  (podpis na oryginale)

Publikacja:
www.bip.szpital.zgora.pl
a/a TZ.280.21.2021
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