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Nr postępowania: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-18/K/2021  

 

INFORMACJA NR 1  

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP na wykonanie dostawy pn.: 

„Dostawa różnych artykułów biurowych oraz taśm do drukarek do identyfikacji 

pacjentów dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ 

w Żarach” 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

Zamawiający, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie art. 284 ust. 6 oraz w związku z art. 284 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn.zm. 

– dalej: „ustawa ZP”) udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: 

„SWZ”).  

Pakiet nr 1  

Pytanie nr 1. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego Dostawa różnych 

artykułów biurowych oraz taśm do drukarek do identyfikacji pacjentów dla 105. 

Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach chciałabym 

doprecyzować czy w zadaniu 6 określając liczbę produktu na 90 sztuk oczekują 

Państwo 90 kaset czy 90 kartonów? Są one bowiem pakowane po 6 

w opakowaniu.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje dostawy 90 sztuk kaset.  

Pakiet nr 2  

Pytanie nr 1. Formularz ofertowy załączony do postępowania zawiera jedynie 5 zadań, przy 

czym zapytanie wyszczególnia ich 6. Czy można samodzielnie dopisać brakującą 

sekcję?, bądź proszę o aktualizację pliku.   

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyjaśnia, że dokonał modyfikacji treści formularza ofertowego w zakresie podziału 

postępowania na wszystkie części..  
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Dokumenty zamówienia  

Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 186. ust. 1 ustawy PZP dokonał zmiany 

załącznika nr 1 do SWZ – FORMULARZ OFERTOWY. Dokonaną zmianę treści SWZ 

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

Zmiany treści SWZ nie są zmianami istotnymi dla sporządzenia oferty w myśl art. 286 ust. 3 

ustawy PZP i nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, o której mowa w art. 286 

ust. 9 ustawy PZP.  

Przedłużenie terminu składania ofert  

Niezależnie od powyższego, mając na uwadze art. 284 ust. 3 Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert oraz odpowiednio 

termin otwarcia ofert.  

Nowy termin skalania i otwarcia ofert:  

a) Termin składania ofert: do dnia 19 lipca 2021 r. do godz. 10:00,  

b) Termin otwarcia ofert: 21 lipca 2021 r. godz. 10:30.  

Zmiana treści ogłoszenia  

Informacje o przedłużonym terminie skalania ofert Zamawiający zamieścił w ogłoszeniu 

o zmianie ogłoszenia, którą udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  
 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ 

Komendant Szpitala 
(zatwierdzenia dokonano na oryginale Zamawiającego 

w wersji papierowej)  

……………………………………………….……….. 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych  

Maria Patrzylas, tel. 68 470 78 74 / 696 556 226  

data wykonania 16 lipca 2021 r. 
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