
 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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  20.04.2021 r. 

 

I 

ZAWIADOMIENIE  

o udzieleniu wyjaśnień treści Zaproszenia do składania ofert cenowych 

 

Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.282.2.2021– 

prowadzonym w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych na: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do 

drukarek, telefaksów, kserokopiarek (tusze, bębny, tonery) wniesiono następujące pytania: 

 

Pytanie nr 1   

Proszę o doprecyzowanie czy na pewno w poniższych pozycjach tylko tusz cyan należy wycenić jako 

produkt oryginalny, czy wdarł się błąd i powinny być tylko oryginały lub tylko zamienniki? 

83 HP OfficeJet 6100 tusz cyan ORYGINALNY! HP 933XL 825 8,5ml szt. 2 

84 HP OfficeJet 6100 tusz czarny HP 932XL 1 000 22,5ml szt. 2 

85 HP OfficeJet 6100 tusz magenta HP 933XL 825 8,5ml szt. 2 

86 HP OfficeJet 6100 tusz yellow HP 933XL 825 8,5ml szt. 2 

Odpowiedź: Zamawiający poprawia załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert cenowych. 

 

Pytanie nr 2 

proszę o informacje dot. kryterium oceny ofert. Jednocześnie, proszę o przesłanie wyjaśnień na jakiej podstawie Zamawiający 

może wypowiedzieć zawartą umowę na podstawie § 9 pkt. 2 podwzględem "jakości" w momencie, gdy jakość nie została 

przez Państwa opisana. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jedynym kryterium w Konkursie ofert cenowych jest „cena”, jednocześnie 

Zamawiający w §9 ust. 2 wykreśla słowo „jakościowym”, tym samym zmienia załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania 

ofert cenowych. 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o odp dot. formularza cenowego w poz83-86. 

Czy w poz. 84-86 mają być wycenione tusze oryginalne?Pytam ponieważ w poz.83 został wskazany oryginał a w tych 

pozostałych pozycjach nie jest już określone.Być może Zamawiający chce żeby został wyceniony cały komplet tak samo, tylko 

czy w oryginale czy mają to być mat. równoważne? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie /patrz 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 23.04.2021 r. do godziny 10:00.    

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

23.04.2021 r.. w godzinach od 10:10 do 10:50. 

                                                                                                                             

Udzielone odpowiedzi 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 

                                                                                                                               
  

              

Załączniki: 

1. Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert cenowych PO ZMIANACH 
2. Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert cenowych PO ZMIANACH 

 

Otrzymują: 
www.bip.szpital.zgo.pl 

a/a TZ.282.2.2021                                                                                  

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

