
 
 

 
 
 

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, 15.03.2021 r. 

 

 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwany dalej 

ustawą, którego przedmiotem zamówienia są: Dostawy sprzętu jednokrotnego użytku.  

Nr sprawy: TZ.372.55.2020, TED 2020/S 187-449324 

 

SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W 

ZAKRESIE ZADANIA NR 4 i 9. 

 

Z uwagi na fakt iż Zamawiający  w dniu 12.03.2021 r. zamieścił na stronie internetowej BIP Zawiadomienie  
o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 4 i 9, natomiast nieskutecznie powiadomił 

Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie informacji mailowej bez załącznika, 

tym samym Zamawiający dokonuje sprostowania poprzez wskazanie informacji w zakresie nowego terminu  

i miejsca podpisania umowy w zakresie zadania 9. 

 

1. TERMIN I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY 

Zamawiający informuje, że Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazane 

(przesłane) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty – pocztą elektroniczną na adres podany 

w ofercie Wykonawcy. 

 

Dla zadania nr 9: 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1)  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie 

zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku 
zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8. 

Preferowane miejsce i termin podpisania umowy: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zyty 26 w Zielonej 

Górze w dniu 26.03.2021 r. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w drodze korespondencyjnej. 

 

 
 

     Prezes Zarządu 

dr Marek Działoszyński 

  podpis na oryginale 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
W dniu 15.03.2021 r. niniejsze zawiadomienie zostało przekazane Wykonawcom, który złożyli oferty, pocztą elektroniczną na 

adres podany w ofercie oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (bip.szpital.zgo.pl  w zakładce 

„Zamówienia Publiczne”). 

Zamawiający wzywa do niezwłocznego potwierdzenia odebrania czytelnego pisma pocztą elektroniczną na adres 

tz2@szpital.zgora.pl. W przypadku braku potwierdzenia, Zamawiający uzna, że pismo zostało odebrane i że jest czytelne.
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