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Żary, 27 października 2022 r. 

Znak sprawy: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-63/ZO/2022  

        M Ś           Ó   

 

INFORMACJA NR 1  

Dotyczy:  postępowania na wykonanie dostawy łóżek do intensywnej terapii z materacami 

na potrzeby 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ 

w Żarach 

1.     Ś          Ś      UM   Ó      Ę         

W odpowiedzi na zapytanie do treści Zaproszenia o zamó ieniu podprogo ym z dnia 

24 października 2022 r. na dosta ę pn.: „Dostawa łóżek do intensywnej terapii z 

materacami na potrzeby 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ 

w Żarach” znak sprawy: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-63/ZO/2022 (dalej: 

„Zaproszenie”), dla którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. - 

 ra o zamó ień publicznych (Dz.  . z 2022 r. poz. 1710 - dalej „   ”)  następuje 

zwolnienie ze stoso ania przepisó     ,  amawiający udziela następujących 

wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1. Dotyczy dostawy Przedmiotu  amówienia: 

 zy   z iązku z opóźnieniami   dosta ach komponentó  produkcyjnych 

z iązanych z sytuacją na rynkach ś iato ych  ama iający zgodzi się na 

przedłużenie terminu dosta y o 2 tygodnie, tj. do  12.12.2022? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu dostawy o 2 tygodnie, 

tj. do  12.12.2022. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu dostawy do 

dnia 30.11.2022 r. i dokona modyfikacji załącznika nr 5 do Zaproszenia – 

Projektowanych postanowień umowy (w §3 ust.1), w następujący sposób: 

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Za-

mawiającego nie później niż do 30 listopada 2022 r. transportem Wykonawcy 

(lub przez niego zleconemu przewoźnikowi) na jego koszt i ryzyko”, dokona 

modyfikacji załącznika nr 1 do Zaproszenia – Formularza propozycji cenowej 

(w pkt A.2), w następujący sposób: 

„Oferuję/emy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie do 30.11.2022r.”, 

oraz dokona modyfikacji  

 

2.  M        Ś   DOKUMENTÓ      Ę OWANIA 

W konsekwencji udzielonych  yjaśnień  ama iający dokonał zmiany w treści załącznika 

nr 5 do Zaproszenia – PROJEKTOWANYCH POSTANOWIENIACH UMOWY w 

trybie rejestru zmian, w następujący sposób:  

zmiany dodano do załącznika nr 5 o nazwie:  63.22PP_zal_nr_5_PPU_ZM_1 
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oraz dokonał zmiany w treści załącznika nr 1 do Zaproszenia – FORMULARZU 

PROPOZYCJI CENOWEJ w trybie rejestru zmian, w następujący sposób:  

zmiany dodano do załącznika nr 1 o nazwie:  

63.22PP_zal_nr_1_PROPOZYCJA_CENOWA_ZM_1 

Dokonaną zmianę   trybie rejestru zmian  ama iający udostępnił na stronie interneto ej, 

na której zostało udostępnione  głoszenie. 

 

3.  M        Ś    GŁ        

 ama iający informuje, że   konsek encji po yższych zmian zmianie ulega zapis w 

ROZDZIALE III, pkt 1,   następujący sposób:  

„ kres,   którym realizo ane będzie zamó ienie: do 30.11.2022 r.” 

 

4.    M     Ł       PROPOZYCJI CENOWYCH  

 ama iający informuje, że termin składania pozostaje bez zmian, tj. do dnia 31.10.2022 r. 

do godziny 10:00. 

 

5. DODATKOWE INFORMACJE 

 miany są  iążące dla  ykona có .  a zapoznanie się z całością udostępnionych 

dokumentó  odpo iada  ykona ca.  o yższe informacje należy trakto ać, jako 

integralną część dokumentó  postępo ania. 

 

 

ZATWIERDZONO 

(zatwierdzenia dokonano na oryginale Zamawiają-

cego w wersji papierowej)  

 

 

……………………………………………….……… 

 

Wykonano w 1 egz. – a/acta  

 porządziła:  

Katarzyna Cehańczuk, tel. 68 470 78 74 

e-mail: przetargi@105szpital.pl 

data wykonania 27.10.2022 r.  
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