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ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający  Szpital  Uniwersytecki  im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej  Górze sp.  z  o.o.  niniejszym
informuje zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr
referencyjny: TZ.372.16.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne  dostawy frezów
jednokrotnego  i  wielokrotnego  użytku  do  wiertarki  neurochirurgicznej  szybkoobrotowej  Microspeed  UNI
producenta Aesculap A.G. wraz z udostępnieniem urządzeń kompatybilnychz jednostką sterującą wiertarki, ostrzy
jednorazowych do piły oscylacyjnej Performance, ostrzy wielorazowych oscylacyjnych i wierteł do napędu Acculan
3Ti  oraz Core,   ostrzy wielorazowych oscylacyjnych i  posuwisto-zwrotnych do napędu DE SOUTER , wniesiono
następujące pytania:

Pytanie nr 1 
W związku z zaistniała sytuacją zagrożenia epidemicznego zwracam się z wnioskiem o dopuszczenie w postępowaniu
formy  komunikacji  elektronicznej  za  pośrednictwem  systemu  teleinformatycznego  tj.  Platformy  zakupowej
zamawiającego na mocy art. 10 a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.  Z 2019r.,
poz. 1843j.t. ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku 
w sprawie użycia środków komunikacji  elektronicznej  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1320 ze zm.), tj. złożenia oferty 
i  wszelkich  innych  wymaganych  w  postępowaniu  oświadczeń  i  dokumentów  w  formie  elektronicznej  opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na komunikację elektroniczną w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 2
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej  umowy
w zakresie zapisów § 6 ust. 1: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
1) 10% niezrealizowanej części kwoty wymienionej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania
umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
2) 5% wartości brutto opóźnionej części dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 oraz w § 7 ust.2, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w wykonaniu poszczególnej dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części
dostawy; 
3) 0,5% wartości brutto dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 w przypadku nieprawidłowo wystawionego dokumentu,
o którym mowa w § 4 ust.  5,  jednak nie więcej  niż 10% wartości  brutto dostawy, dostarczonej  bez wymaganego
dokumentu dostawy; 
4) 0,5% wartości brutto dostaw objętych daną fakturą VAT w przypadku nieprawidłowego jej wystawienia, 
5)  0,5%  wartości  brutto  dostaw  objętych  daną  fakturą,  za  każdy  rozpoczęty  dzień  opóźnienia  w  przypadku
przekroczenia terminu dostarczenia faktury, o którym mowa w § 5 ust. 2, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto
dostawy dostarczonej bez wymaganej faktury. 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

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.



Pytanie nr 3
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie  załącznika  do  umowy  w  postaci  umowy  udostępnienia,  której  wzór
przesyłamy w załączeniu? (dot. § 7)
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

ZAMAWIAJĄCY

PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński
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