
Zielona Góra, dnia 19.06.2019 r.

Dotyczy:     postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej  kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem zamówienia jest Świadczenie
usług  nadzoru  inwestorskiego  w  ramach realizacji  projektu  pn  „Termomodernizacja  obiektów i  sieci
Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”
Nr sprawy: TZ.372.30.2019, TED: 2019/S 093-225118

ZAWIADOMIENIE 
o udzieleniu wyjaśnień treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmianie treści SIWZ

oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert 

Zamawiający - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. informuje,
zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1a i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że w niniejszym postępowaniu
wpłynęły pytania:

Pytanie 1: 
Par. 7 ust. 10 umowy stanowi, iż – za świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego, po zakończeniu robót
budowlanych,  które mają być wykonane do 31.05.2022 r (…) jednakże umowa z Wykonawcą Robót w
Rodziale III  OPZ ust.  3 określa wykonanie robót  wraz z uzyskaniem pozwolenia do dnia 15.09.2022 r.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i doprecyzowanie spólnych zapisów postepowań.

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że we wspomnianym par. 7 ust. 10 wzoru umowy wskazany termin zakończenia robót
budowlanych do dnia 31.05.2022 r. jest terminem zakończenia pierwszej części robót budowlanych V etapu, a
nie zakończenia całości robót budowlanych. O terminie na jaki zostaje zawarta umowa jest mowa w par. 6 ust.
1  i termin ten jest uzależniony od ostatecznego terminu realizacji wynikającego z postępowania o udzielenie
zamówienia na wykonanie robót budowlanych (postępowanie TZ.372.10.2019) – zgodnie z którym, termin
realizacji całego zamówienia określono do dnia 15.09.2022 r (zgodnie ze wspomnianym pkt 3 Rozdziału III
SIWZ). Termin realizacji zamówienia wykazany został również w pkt 6 OPZ (załącznik nr 5 do SIWZ dla
niniejszego postępowania) i określony został na dzień 15.09.2022 r.

Pytanie 2: 
Par.  12  ust.  2  pkt  6)  stanowi  iż,  -  za  każdy  przypadek  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania
któregokolwiek obowiązku umownego w wysokości 5%. Mając na uwadze ugruntowane orzecznictwo (w
tym  SN)  w  sprawie  tzw.  wygórowanych  kar  umownych  i  nieuczciwych  praktyk  Zamawiających
wykorzystujących dominujący  stosunek zobowiązaniowy w zamówieniach  publicznych zwracamy się  w
pierwszej kolejności o wyjaśnienie powodów zastosowania stawki odbiegającej od powszechnie przyjętych
(np. 0,1% od jednego zdarzenia), a w dalszej kolejności wnosimy o zmniejszenie tej wartości do ogólnie
przyjętych norm praktykowanych na rynku publicznym.
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zmienia wysokość kary umownej o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 6) wzoru
umowy w następujący sposób:
BYŁO:
6) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek obowiązku umownego w
wysokości 5%
JEST PO ZMIANIE
6) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek obowiązku umownego w
wysokości 0,5%

ZMIANA TREŚCI SIWZ 
Zamawiający – Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. informuje,
że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: § 12 ust. 2 pkt 6) wzoru umowy, który stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ:

BYŁO:
6) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek obowiązku umownego w
wysokości 5%

JEST PO ZMIANIE
6) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek obowiązku umownego w
wysokości 0,5%

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
ORAZ ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT 

Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny:
TZ.372.30.2019  –  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na Świadczenie  usług  nadzoru
inwestorskiego  w  ramach  realizacji  projektu  pn  „Termomodernizacja  obiektów  i  sieci  Szpitala
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” zmienia termin składania i
otwarcia ofert w następujący sposób: 

1) Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XIX SIWZ pkt 1.2.
BYŁO: 
Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 25.06.2019 r. o godzinie 10:00. 

JEST PO ZMIANACH: 
Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 26.06.2019 r. o godzinie 09:00. 

2) Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXIII SIWZ pkt 1.
BYŁO: 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 25.06.2019 r. do godziny 10:00.

JEST PO ZMIANACH:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 26.06.2019 r. do godziny 09:00.
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3) Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXIII SIWZ pkt 2.
BYŁO: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2019 r., o godzinie 10:30  w pokoju nr 201 (budynek administracji)
w siedzibie Zamawiającego.

JEST PO ZMIANACH:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2019 r., o godzinie 10:00 w pokoju nr 201 (budynek administracji) w
siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 093-225118
z dnia 15.05.2019 r. 

ZAMAWIAJĄCY:

Prezes Zarządu
Marek Działoszyński

podpis na oryginale

Publikacja:
www.bip.szpital.zgo.pl
a/a TZ.372.30.2019
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