
 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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. 

 

Zielona Góra, dnia 04.12.2020 r. 

 

I 

ZAWIADOMIENIE  

o udzieleniu wyjaśnień treści Zaproszenia do składania ofert cenowych oraz załącznika 

 

Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.221.23.2020 – 

prowadzonym w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych na: „Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji 

aparatów do hemodializy” wniesiono następujące pytanie: 

 

Pytanie nr 1 

„Wskazany  w pakiecie 131 pozycja 2 „PREPARAT ODŻYWCZY Nan optipro H.A. 1”– odpowiadający opisowi produkt, 

aktualnie w ofercie producenta pakowany jest po 32 szt. w opakowaniu zbiorczym. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę 

produktu o nazwie Nan OptiPro H.A. 1 w ilości 5408 szt.?” 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z punktem 1 Zaproszenia do składania ofert cenowych, przedmiotem zamówienia są 

sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji aparatów do hemodializy a nie preparaty odżywcze – w tym miejscu 

Zamawiający zwraca uwagę, że w Zaproszeniu do składania ofert cenowych realizacja przedmiotu zamówienia nie została 

podzielona na zadania ani nie została dopuszczona możliwość składania ofert częściowych. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że omyłkowo umieścił na swojej stronie internetowej BIP wraz z treścią Zaproszenia do 

składania ofert cenowych plik o nazwie Załącznik nr 2 – formularz cenowo-techniczny, który  

w swojej treści zawiera arkusze od 1 do 105. Tym samym Zamawiający w załączeniu do niniejszych wyjaśnień publikuje 

prawidłowy plik o nazwie Załącznik nr 2 – formularz cenowo-techniczny po zmianach, zawierający w swojej treści wyłącznie 

1 zadanie, obejmujące swoim zakresem preparaty do dezynfekcji aparatów do hemodializy, stanowiące przedmiot 

niniejszego postępowania. 

 

Pytanie nr 2 

„Czy Zamawiający dopuści gazik do dezynfekcji nasączony 70% alkoholem izopropylowym o rozmiarze po rozłożeniu 65 mm x 

30 mm?” 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 

 

Pytanie nr 3 

„Czy Zamawiający dopuści zestaw gazik suchy + gazik nasączony w rozmiarze 12,5 cm x 12,5 cm po rozłożeniu?” 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 

 

II 

ZAWIADOMIENIE 

o zmianie terminu składania ofert 

 

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania oraz dokonanymi zmianami treści Zaproszenia do 

składania ofert cenowych przedłuża termin składania ofert na dzień 14.12.2020 r. do godziny 10:00.    

W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej termin przesłania hasła, umożliwiającego otwarcie oferty: 14.12.2020r. 

w godzinach od 10:10 do 10:50. 

 

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach Zaproszenia do składania ofert 

cenowych, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

          

 

        ZAMAWIAJĄCY 

        Prezes Zarządu 

        dr Marek Działoszyński 

        podpis na oryginale 

 

 

 

Otrzymują: 

www.bip.szpital.zgo.pl 

a/a TZ.221.23.2020                                                                                    

http://www.bip.szpital.zgo.pl/

