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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia są: 

„Zakup pierwszego wyposażenia – (Zadanie: „Dodatkowe wyposażenie do walki z COVID-19”) w ramach 

realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. 

Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.1 

„Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych”, Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług 

społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, umowa o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-

0004/16-00”” – nr referencyjny TZ.280.38.2021., TED 2021/S 166-433081 
 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA, ZMIANIE TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT. 

 

 Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 zwanej dalej ustawą) w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły 

pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie nr 1 

Zamawiający na pierwszej stronie ogłoszenia w sekcji 1.3 wspomina o "wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu". Czy dobrze rozumiem, że takowy wniosek odnosi się jedynie do firm z tej samej grupy kapitałowej? 

Czy istnieją inne sytuacje, w których trzeba składać owy wniosek, by móc wzięć udział w postępowaniu? 

Odpowiedź: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dotyczy procedury prowadzonej w trybie 

przetargu ograniczonego, co w przedmiotowym postepowaniu nie ma zastosowania. W przedmiotowym 

postępowaniu nie zaistnieje sytuacja, w której należy złożyć przedmiotowy wniosek. 
 

Pytanie nr 2 

Nie doszukałam się informacji o wymaganiach, odnośnie posiadanego określonego kapitału i doświadczenia. Czy 

zamawiający wymaga od wykonawcy spełniania wymagań w tej kategorii powyżej określonych kwot? Jeśli tak, 

jakie są to kwoty? 

Odpowiedź: Zamawiający nie postawił wymagań w tym zakresie (zg. z rozdz. V SWZ pkt.3). 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy  pakietu nr 4 

Taboret obrotowy 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret obrotowy, który nie posiada znaku CE i nie jest zgłoszony 

jako wyrób medyczny, natomiast jest wyprodukowany z materiałów i komponentów przeznaczonych do 

stosowania w placówkach służby zdrowia? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że postawione pytanie dotyczy pakietu nr 3 i do niego też się odnosi. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy  pakietu nr 4 

Taboret obrotowy 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret obrotowy, który posiada podstawę ze stali węglowej pokrytej 

powłoką chromowaną? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że postawione pytanie dotyczy pakietu nr 3 i do niego Zamawiający się 

odnosi. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
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Pytanie nr 5 

Dotyczy  pakietu nr 4 

Kozetka lekarska z rolką 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską z rolką, w której zagłówek regulowany jest za pomocą 

mechanizmu samohamującego? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że postawione pytanie dotyczy pakietu nr 3 i do niego Zamawiający się 

odnosi. Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 4 do SWZ usuwając zwrot „mechanizm 

zapadkowy”. 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy  pakietu nr 4 

Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym, który nie posiada 

znaku CE i nie jest zgłoszony jako wyrób medyczny, natomiast jest wyprodukowany z materiałów i komponentów 

przeznaczonych do stosowania w placówkach służby zdrowia? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że postawione pytanie dotyczy pakietu nr 3 i do niego Zamawiający się 

odnosi. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy  pakietu nr 4 

Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym, który posiada 

podstawę ze stali węglowej pokrytej powłoką chromowaną? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że postawione pytanie dotyczy pakietu nr 3 i do niego Zamawiający się 

odnosi. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 8 

Dotyczy zadania nr 3 – Poz. 2: Kozetka lekarska z rolką, 21 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o całkowitej długości 1970 mm – jako parametr lepszy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 4 do SWZ. 

 

Pytanie nr 9 

Dotyczy zadania nr 3 – Poz. 2: Kozetka lekarska z rolką, 21 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską z zagłówkiem regulowanym w zakresie -25° do +40° ? 

Zakres taki jest wystarczający w powszechnym użytkowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 4 do SWZ. 

 

Pytanie nr 10 

Dotyczy zadania nr 3 – Poz. 3: Fotel do pobierania krwi, 12 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi na tworzywowych stopkach bez funkcji po-

ziomowania? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 11 

Dotyczy zadania nr 3 – Poz. 3: Fotel do pobierania krwi, 12 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi o wysokości 950 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 4 do SWZ. 
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Pytanie nr 12 

dot. załącznik nr 4 do SWZ 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie że w pkt 3. Ppkt. Gc3- 3.6 wkradła się oczywista omyłka 

pisarska w wymiarze wysokości fotela do pobierania krwi. Niemożliwe jest wykonanie fotela do pobierania krwi o 

wysokości 11 500 mm.  Przy podanych wymiarach fotela optymalna wysokość całkowita powinna wynosić 1120 

mm. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nastąpiła oczywista omyłka pisarska i dokonuje poprawy załącznika nr 4 

do SWZ uwzględniając wszystkie wprowadzone już zmiany.  
 

Pytanie nr 13 

dot. załącznik do SWZ- formularz cenowo- techniczny 
W związku ze szczególną specyfiką przedmiotu zamówienia, w skład którego wchodzą również parawany sufitowe 

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 informuje, że nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed przygotowaniem oferty, 

tym samym wprowadza załączniki do zadania nr 4 - załącznika nr 5 tj. (5.1 – 5.8 ) opisujące orientacyjne wymiary 

i rozmieszczenia parawanów montowanych do sufitu.  
 

Pytanie nr 14 

dot 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: Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych. 
 

Pytanie nr 15 

dot. załącznik nr 10 do SWZ 

dot. §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. 3 i 4 

nie wymagają przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi.   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 16 

dot. §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 3 i 

4, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty opisane w tych zadaniach nie wymagają przeglądów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 17 

dot. §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, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy, zwracamy się do Zamawiającego z 

wnioskiem o ustanowienie kary umownej w postaci % wartości, 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 
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dotyczy, za każdy dzień przestoju wyposażenia przekraczający wskazany limit. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 17 

Zadanie nr 3 

Taboret obrotowy 

Czy Zamawiający dopuści taboret obrotowy o konstrukcji chromowanej ? Pozostałe parametry wg oczekiwań Za-

mawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 18 

Zadanie nr 3 

Fotel do pobierania krwi  
Czy podana przez Zamawiającego wysokość „11500 mm” jest omyłką pisarską ? Jeżeli tak to jaka powinna być 

właściwa wysokość ?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nastąpiła oczywista omyłka pisarska i dokonuje poprawy załącznika nr 4 

do SWZ uwzględniając wszystkie wprowadzone już zmiany.  
 

Pytanie nr 19 

Zadanie nr 3 

Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym 

Czy Zamawiający dopuści taboret z oparciem o konstrukcji chromowanej ? 

Pozostałe parametry wg oczekiwań Zamawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 20 

Zadanie nr 5 

Wózek do przewożenia zwłok 

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia zwłok na kołach lanych o średnicy 200 mm ? Układ kół 400 

mm tył i 300 mm przód sprawi, że wózek będzie nie stabilny z racji różnicy wysokości kół.  

Pozostałe parametry wg oczekiwań Zamawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 6 do SWZ.  
 

Pytanie nr 21 

Pytanie nr. 1, zadanie nr 3 (załącznik nr 4 do SWZ)  

Czy zamawiający dopuści kozetkę lekarską z rolką z regulacją zagłówka dokonywaną ręcznie za pomocą 

mechanizmu mimośrodowego. W celu podniesienia zagłówka należy unieść go i ustawić w wybranym położeniu. 

W celu opuszczenia zagłówka należy unieść go do zwolnienia blokady i opuścić do najniższej pozycji. Jest to 

system bezawaryjny. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 4 do SWZ usuwając zwrot „mechanizm 

zapadkowy”. 

 

Pytanie nr 22 

dot. załącznik nr 4 do SWZ- Zadanie nr 3- uwagi końcowe 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie że Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia 

wyspecyfikowany w w zadaniu nr 3,  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: Tak, Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia wyspecyfikowany w zadaniu nr 3, musi być 

wyrobem medycznym i jest 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). 
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Zgodnie z zapisami w Formularzu cenowo - technicznym, na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca 

przekarze Zamawiającemu stosowne dokumenty (oświadczenie Wykonawcy - dostarczane Zamawiającemu wyroby 

spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do 

użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej). 
 

Pytanie nr 23 

Zadanie nr 1 

Czy meble mają rzeczywiście być wykonane w laminacie HPL czy dopuszczalna jest płyta wiórowa melaminowana? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, ze meble mają być wykonane w laminacie HPL, tym samym nie 

wyraża zgody na wykonanie mebli z płyty wiórowej melaminowanej. 
 

Pytanie nr 24 

Zadanie nr 1 

Czy blaty biurek mogą być wykonane z płyty o grubości 25 mm lub 28 mm? Grubość 38mm nie zapewnia 

dodatkowo większej wytrzymałości biurka. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 25 

Zadanie nr 1 

Czy może być ewentualnie grubość płyt 36mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ.  
 

Pytanie nr 26 

Zadanie nr 1 

Czy nóżki do szaf muszą być chromowane czy mogą być malowane proszkowo? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nóżki malowane proszkowo z zastrzeżeniem, że będą trwale zabezpieczone 

przed działaniem środków myjących i dezynfekcyjnych. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ. 
 

Pytanie nr 27 

Pytanie dotyczące Zadania nr 7 ( załącznik nr 8) 

„Wózek do transportu pacjentów w pozycji siedzącej” 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek znanego producenta, spełniający wymagane parametry a nie 

posiadający uchwytu na butlę z tlenem ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 8 do SWZ wykreślając: 
 

• uchwyt na butlę O2 pionowy  
 

Pytanie nr 28 

Dotyczy – zadania nr 3 (załącznik nr 4 do SWZ: formularz cenowo-techniczny) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu z zakresem regulacji 490/630mm? – dotyczy l.p. 1 (sym-

bol Ba2) oraz l.p. 4 (symbol Gg11) 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, tym samym zmienia załącznik nr do SWZ. 
 

Pytanie nr 29 

Dotyczy – zadania nr 3 (załącznik nr 4 do SWZ: formularz cenowo - techniczny) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do końca grudnia? Prośbę swoją motywuję zbli-

żającym się końcem roku i spiętrzeniem zamówień na produkcji, jak również wydłużonymi terminami dostaw na 

podzespoły do gotowych wyrobów od naszych poddostawców.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu i wydłuża termin realizacji zamówienia dla 

wszystkich części/zadań do dnia 31.01.2022 r., tym samym zmienia załącznik nr 10 do SWZ. 
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ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający informuje, że na podstawie  art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych,  dokonuje następujących zmian treści SWZ: 

 

Zmiana I 

 

Miejsce SWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: 

ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

 

BYŁO: 

1. Wadium należy wnieść w wysokości:  

1) Dla zadania nr 1: 16 000,00 zł, 

2) Dla zadania nr 2: 6 000,00 zł, 
3) Dla zadania nr 3: 6 000,00 zł, 
4) Dla zadania nr 4: 3 000,00 zł, 
5) Dla zadania nr 5: 1 000,00 zł, 
6) Dla zadania nr 6: 1 000,00 zł, 
7) Dla zadania nr 7: 4 000,00 zł, 

8) Dla zadania nr 8: 1 000,00 zł. 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A. IV O/Zielona 

Góra nr: 91 1500 1810 1218 1001 2860 0000  
Na poleceniu przelewu powinna być naniesiona adnotacja:  
„Wadium – przetarg nieograniczony – nr ref.: TZ.280.38.2021 – zad. nr ......” 

Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną 

na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 
2) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości 
 – wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oryginał gwarancji lub poręczenia, jako załącznik 

do oferty, w wydzielonym pliku (np. w formacie .pdf).                              
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wyko-

nawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/po-

średnika.  

4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych dokumentów 

musi w szczególności jednoznacznie wynikać:  

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie  

i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Szpital 

Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.) zawierające oświadczenie, że 

zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności, 

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.  
5. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego 

z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 

6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub 

poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym zaleca się, aby w treści 

gwarancji/poręczenia lub formularza oferty (załącznik nr 1 do SWZ) wskazano adres poczty 

elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.  
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JEST: 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  
2. Dla zadania nr 1: 16 000,00 zł, 
3. Dla zadania nr 2: 6 000,00 zł, 

4. Dla zadania nr 3: 6 000,00 zł, 
5. Dla zadania nr 4: 3 000,00 zł, 
6. Dla zadania nr 5: 1 000,00 zł, 
7. Dla zadania nr 6: 1 000,00 zł, 
8. Dla zadania nr 7: 4 000,00 zł, 
9. Dla zadania nr 8: 1 000,00 zł. 

2.  Wadium może być wniesione w: 

2.1 pieniądzu, 

2.2 gwarancjach bankowych, 

2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019, poz. 310, 836 i 1572) 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Santander Bank Polska S.A. IV 

O/Zielona Góra nr: 91 1500 1810 1218 1001 2860 0000  
Na poleceniu przelewu powinna być naniesiona adnotacja:  

„Wadium – przetarg nieograniczony – nr ref.: TZ.280.38.2021 – zadanie nr …………..” 
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na 

konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 
4. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej winno być ono wniesione w oryginale w postaci 

elektronicznej – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawiającego.  

5. Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi w swojej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub 

poręczenia, przedmiocie gwarancji lub poręczenia, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin 

związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz przypadkach, w których gwarancja lub poręczenie jest 

realizowane czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 98 ust. 6 ustawy. Złożona gwarancja lub poręczenie musi mieć 

charakter bezwarunkowy i musi być płatne na pierwsze żądanie. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez 

jednego z członków konsorcjum. 

6. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie 

składających ofertę. 
 

Zmiana II 

 

Miejsce SWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: 

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

 

BYŁO: 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ lub według takiego samego 

schematu. 
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 

konto na ePUAP.  

3. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz lub 

wniosku oraz do formularza do komunikacji dostępnych na miniPortalu. 
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy 

ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://minipor-

tal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. 
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki 

korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu 

przestrzegać postanowień tego regulaminu. 
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
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7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich 

postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszego postępowania. 

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku do-

stępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu bezpośrednio na stronie https://miniPor-

tal.uzp.gov.pl.Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl wejść w szczegóły 

postępowania i nacisnąć przycisk umożliwiający szyfrowanie. Tak przygotowany plik należy przesłać przy użyciu 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany 

jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formie elektronicznej w formacie 

danych  pdf, .doc, .docx, .rtf, xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia 

oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Dokumenty sporzą-

dzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 
10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zo-

stać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz  

z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowią-

zany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeże-

nia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 

Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawia-

jącego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu za-

chowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie  

z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy. 
11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP  

i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany  

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. W celu zmiany oferty Wykonawca zobowiązany jest wycofać 

pierwotnie złożoną ofertę i złożyć nową. 
12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty. 

13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakre-

sie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. 

14. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu muszą być złożone w oryginale. 
15. Na ofertę składają się: 

1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ 
2) Formularz cenowo-techniczny – Załącznik nr 2-9 do SWZ  
3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami SWZ. 

16. Do oferty należy dołączyć: 

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, które stanowi załącznik nr 11 do SWZ składane na formularzu jedno-

litego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre-

ślonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standar-

dowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwa-

nego dalej jednolitym dokumentem. Oświadczenie, o którym mowa, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe 

środki dowodowe. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę 

wspólną. 
2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 

jest umocowana do jego reprezentowania; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

 o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w formularzu oferty, który stanowi 

załącznik nr 1 do SWZ; 

3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wykonawcy, wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie 

wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 2); 

Uwaga! Pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania przekazuje się w 

postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
4) Dowód wniesienia wadium: 
a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu  

potwierdzającego wniesienie wadium, 
b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia 

nadania przelewu. 
Uwaga! 

1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, 

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których 

mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporzą-

dzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzo-

rowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfro-

wego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  
2. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 1, 

dokonuje w przypadku: 
1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udziele-

nie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodo-

wych, które każdego z nich dotyczą; 
2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, 

o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wy-

konawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 
3) pełnomocnictwa - mocodawca. 
3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 1 

może dokonać również notariusz. 
 

 

JEST: 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ lub według takiego samego 

schematu. 

1.1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 

konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofa-

nia oferty oraz lub wniosku oraz do formularza do komunikacji dostępnych na miniPortalu. 

1.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy 

ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem  oraz Regulaminie 

ePUAP. 
1.3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki 

korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu 

przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

1.5. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich 

postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszego postępowania. 

1.6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu bezpośrednio na stronie 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(117)ust(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(94)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(94)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(117)ust(4)&cm=DOCUMENT
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https://miniPortal.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl 

wejść w szczegóły postępowania i nacisnąć przycisk umożliwiający szyfrowanie. Tak przygotowany plik należy 

przesłać przy użyciu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.  
1.7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formie elektronicznej w formacie 

danych  pdf, .doc, .docx, .rtf, xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia 

oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 
1.8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 

powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 

informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez 

Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 

poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy. 
1.9.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. 

Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. W celu 

zmiany oferty Wykonawca zobowiązany jest wycofać pierwotnie złożoną ofertę i złożyć nową. 
1.10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty. 

1.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 

w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. 

1.12. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

muszą być złożone w oryginale. 
2. Na ofertę składają się: 
 2.1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ 
 2.2.  Formularz cenowy – załącznik nr 2-9 do SWZ. 
 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami SWZ. 
3. Do oferty należy dołączyć: 

3.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu, składane na formu-

larzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formu-

larza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym 

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 

16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem” – Załącznik nr 11 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa, stanowi 

dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składa-

nia ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 
3.1.1.W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę 

wspólną. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępo-

waniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kry-

teriów selekcji. 
3.1.2. w przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoją sytuacją, nie wspierają 

Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych 

podwykonawców. 
3.1.3. Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. 
3.1.4. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca w części IV 

formularza JEDZ (Kryteria kwalifikacji) zobowiązany jest do wypełnienia tylko sekcji alfa formularza (Ogólne 

oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji). 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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3.2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 

jest umocowana do jego reprezentowania. 
3.2.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 3.2., jeżeli Zamawiający 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów w punkcie 9 Formularza Oferty. 

3.2.2. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa punkcie 3.2., pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego 

dokumentów. 

3.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy umocowanie nie wynika z 

dokumentów, o których mowa w punkcie 3.2. oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/(y) uprawnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub w postaci odpisu pełnomocnictwa sporządzonego przez 

notariusza w formie edokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez notariusza. 
3.4. Dowód wniesienia wadium: 

a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu 

 potwierdzającego wniesienie wadium zgodnie z pkt 5 Rozdziału VIII SWZ; 
b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii

 potwierdzenia nadania przelewu. 
 

Zmiana III 

 

Miejsce SWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

BYŁO: 

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 

10.12.2021 r. 
 

JEST: 

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 

31.01.2022 r. 
 

Zmiana IV 

 

W miejsce dotychczasowego załącznika nr 10 do SWZ wzór umowy wprowadza się załącznik nr 10 do SWZ 

PO ZMIANACH wzór umowy PO ZMIANACH. 
 

Zmiana V 

 

W miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 do SWZ formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 3 wprowadza 

się załącznik nr 4 do SWZ PO ZMIANACH formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 3 PO ZMIANACH. 
 

Zmiana VI 

 

W miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 do SWZ formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 5 wprowadza 

się załącznik nr 6 do SWZ PO ZMIANACH formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 5 PO ZMIANACH. 
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Zmiana VII 

 

W miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 do SWZ formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 7 wprowadza 

się załącznik nr 8 do SWZ PO ZMIANACH formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 7 PO ZMIANACH. 
 

Zmiana VIII 

 

W miejsce dotychczasowego załącznika nr 2 do SWZ formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 1 wprowadza 

się załącznik nr 2 do SWZ PO ZMIANACH formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 1 PO ZMIANACH. 
 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: 

1. Rozdział IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 

Było: 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj.  do 29.12.2021r. 

Jest: 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj.  do 02.01.2021r. 

2. Rozdział XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 2 

Było: 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 01.10.2021 r. do godziny 10:00. 

Jest: 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 05.10.2021 r. do godziny 10:00. 

3. Rozdział XII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 4 

Było: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2021 r. o godzinie 11:00 poprzez ich odszyfrowanie za pomocą 

systemu miniPortal poprzez menu „Deszyfrowanie”. 

Jest: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2021 r. o godzinie 11:00 poprzez ich odszyfrowanie za pomocą systemu 

miniPortal poprzez menu „Deszyfrowanie”. 

 

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

zamówieniu, Zamawiający w dniu 24.09.2021 roku przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie. 

 

UWAGA 

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, 

gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

 

                               Dyrektor ds. Lecznictwa 

  Antoni Ciach 

                                                                              podpis na oryginale 
Załączniki: 

- Załącznik nr 2 do SWZ PO ZMIANACH 

- Załączniki nr 5.1 do 5.8 do SWZ (dodatkowe informacje do załącznika nr 5 do SWZ) 

- Załącznik nr 4 do SWZ PO ZMIANACH 

- Załącznik nr 6 do SWZ PO ZMIANACH 

- Załącznik nr 8 do SWZ PO ZMIANACH 

- Załącznik nr 10 do SWZ PO ZMIANACH 

 

Publikacja: 

www.bip.szpital.zgo.pl 

a/a TZ.280.38.2021  


