
 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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. 

TZ.282.12.2021                                                                                            

Zielona Góra, dnia 26.08.2021 r. 

 

ZAWIADOMIENIE  

o udzieleniu wyjaśnień treści Zaproszenia do składania ofert cenowych  

oraz zmianie terminu składania ofert cenowych  

 

Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.282.12.2021 – 

prowadzonym w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych na: Sukcesywne dostawy dozowników, pojemników 

i koszy wniesiono następujące pytania: 

 

Pytanie nr 1 

Czy wykonawca dopuszcza możliwość zamiany asortymentu, mianowicie czy kosz na odpady 20-25L może być 

metalowy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia zapisy w Formularzu cenowo-technicznym w poz. 3. 

 

Pytanie nr 2 

Czy wykonawca dopuszcza możliwość zamiany asortymentu, mianowicie czy kosz na odpady 20-25L może być 

z tworzywa abs, ale nie jest wtedy kształtu cylindrycznego tylko prostokąt i nie posiada uchwytu w wewnętrznym 

wiaderku? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, tym samym pozostawia zapisy w Formularzu cenowo-technicznym bez zmian. 

 

Pytanie nr 3 

Czy stelaż na worek na odpady może być na kółkach?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia zapisy w Formularzu cenowo-technicznym w poz. 5. 
 

 

                                                                                                                                                          

W związku z wyjaśnieniami udzielonymi Wykonawcom, dotyczącymi przedmiotowego postępowania, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 30.08.2021 r. do godziny 10:00.    

                                                                                                                      

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

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

                    

Załączniki: 

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert cenowych po zmianach z dnia 26.08.2021 r. 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY: 

 

 Prezes Zarządu 

 dr Marek Działoszyński 

 (podpis na oryginale) 
 

 

 

Otrzymują: 

www.bip.szpital.zgo.pl 

a/a TZ.282.12.2021 

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

