
 

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. 

 

 

Nr referencyjny: TZ.280.3.2021                Zielona Góra 14.06.2021 r. 
 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPEYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

sp. z o. o. niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 1) Sukcesywne dostawy 

jałowych, jednokrotnego użytku, zbiorczo zapakowanych zestawów wstępnie przygotowanych 

(rozpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonania operacji fakowitrektomii i 

witrektomii 2)dzierżawa aparatu do fakowitrektomii wraz ze sprężarką prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. ) zwaną w dalszej części „ustawą”, w związku z koniecznością udzielenia 

odpowiedzi na pytania, zmienia termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:  

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: 

1. Rozdział IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM, pkt 2 
Było: 2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 17 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00 

Jest: 2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 24 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00 
 

2. Rozdział X.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, pkt 1 

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

15.08.2021r.  
Jest: 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 

22.08.2021r.  
 

3. ROZDZIAŁ XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt 2 
Było: 2.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2021 r. do 

godziny 10:00 
Jest: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 24.06.2021 r. do 

godziny 10:00 

 
4. ROZDZIAŁ XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt 4 
Było: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2021 r. o godzinie 11:00 poprzez ich odszyfrowanie za pomocą 

systemu miniPortal poprzez menu „Deszyfrowanie”. 
Jest: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2021 r. o godzinie 11:00 poprzez ich odszyfrowanie za pomocą 

systemu miniPortal poprzez menu „Deszyfrowanie”. 
 

 

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

zamówieniu Zamawiający w dniu 14.06.2021 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

sprostowanie. 

     

                Dyrektor ds. lecznictwa 

Antoni Ciach 

                                                                                                      podpis na oryginale 
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