
Nr referencyjny  TZ.372.48.2019                                                                 Zielona Góra, dnia 03.09.2019 r.

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

oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert

I
ZAWIADOMIENIE 

o udzieleniu wyjaśnień treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający niniejszym informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.372.48.2019 – prowadzonym w trybie
przetargu  nieograniczonego  na  Wykonanie  pełnobranżowej  dokumentacji  projektowej  przebudowy  i
rozmieszczenia oddziałów szpitalnych w budynku „L” w ramach zadań inwestycyjnych pn.: 
1)  „Modernizacja  budynku  L  -  etap  II  (Onkologia)  w  Szpitalu  Uniwersyteckim  im.  Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o."
2) „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej
Górze Sp. z o.o.” zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  –  Lubuskie  2020,  Oś  Priorytetowa  3  „Gospodarka
niskoemisyjna”,  Działanie  3.2.  „Efektywność  energetyczna”,  Poddziałanie  3.2.1  „Efektywność
energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT”, umowa o dofinansowanie nr RPLB.03.02.01-08-
0045/18-00. Nr sprawy: TZ.372.48.2019, TED 2019/S 136-335447, wniesiono następujące pytania: 

Pytanie nr 1  
Zwracamy się  do  Zamawiającego  z  wnioskiem o  zmianę  zapisów materiałów przetargowych w zakresie
terminów realizacji zamówienia zapisanych w SIWZ rozdz. XII, tj.:
Przedmiot  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  w  terminie  do  09.12.2019  r.  z  zastrzeżeniem
terminów wykonania poszczególnych etapów realizacji prac:
I  etap  –  do  30  dni  od  daty  zawarcia  umowy,  wykonanie  założeń  przedprojektowych  i  uzgodnienie  z
Zamawiającym koncepcji architektonicznej rozwiązania wraz z układem funkcjonalnym pomieszczeń, 
II etap – do 60 dni od daty zawarcia umowy, opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej, III etap
– do 09.12.2019 r., opracowanie projektu wykonawczego, kosztorysu oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych.
Wnosimy o bezwzględną zmianę zapisów dotyczących: 
„II etap – do 60 dni od daty zawarcia umowy, opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej,”. 
Pragniemy zwrócić uwagę, iż Zamawiający nie zmieniając na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wskazanej na sztywno daty realizacji zamówienia godzi się na zawarcie umowy o świadczenie
niemożliwe.
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wyraża zgodę na ofertowanie przez wykonawców terminów, które
są  niemożliwe  do  wypełnienia?  Jeśli  nie,  to  prosimy  o  wyrażenie  zgody  na  wkalkulowanie  w  ofertę
dodatkowej kwoty wynikłej z kar za termin niemożliwy do spełnienia. Tym samym wskazujemy iż z uwagi na
finansowanie  zamówienia  ze  środków  publicznych  powoduje  iż  w  przypadku  pozostania  przy  zapisach
pierwotnych zostanie naruszona dyscyplina finansów publicznych.  
Wykonawca  uprzejmie  zwraca  się  z  zapytaniem  czy  Zamawiający  posiadając  wiedze  o  terminie  nie
możliwym do realizacji godzi się z sytuacją, że umowa, której przedmiotem jest świadczenie niemożliwe, jest
nieważna (art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego). Niemożliwość świadczenia może istnieć w chwili zawierania
umowy, jest to tzw. niemożliwość pierwotna. Jeśli niemożność świadczenia istniała w chwili zawarcia umowy
jest to tzw. niemożliwość obiektywna. Polega ona na tym, że nie  tylko konkretny wykonawca, ale również
żadna inna osoba nie może spełnić danego świadczenia, co podkreślił np. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20
marca 2009 r., sygn. akt II CSK 611/08.
W opinii Wykonawcy minimalny termin, jaki jest możliwy do spełnienia, to:
Etap  I-  bez  zmian  z  dodaniem  zapisu:  przedstawienie  uwag  do  koncepcji  przez  Zamawiającego  bądź
uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego  zrealizowane  zostanie  w  terminie  5  dni  roboczych  od  przedłożenia
Zamawiającemu koncepcji.
Etap II- 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej,
Etap  III-  11  miesięcy  opracowanie  projektu  wykonawczego,  kosztorysu  oraz  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych.
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Odpowiedź: Zamawiający  nie  wyraża  zgody na  zaproponowane  zmiany  ale  mając  na  względzie  dobro
niniejszego postępowania zmienia zapisy SIWZ w następujący sposób: 
Termin realizacji zadania do dnia 29.05.2020 r. w tym:

 I etap – do 45 dni od daty zawarcia umowy,
 II etap – do 150 dni od daty zawarcia umowy,
 III etap – do 29.05.2020 r.

Dodatkowo Zamawiający dokonuje zmiany w treści załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy) w paragrafie 4
ust. 3 tj.:
Było:  Zamawiający sprawdzi i zaakceptuje otrzymane opracowania z zastrzeżeniem ust. 4 każdorazowo w ciągu
pięciu  dni  roboczych od dnia  ich  otrzymania.  Wykonawca w ciągu 3 dni  roboczych  od  dnia  otrzymania  uwag
Zamawiającego poprawi/uzupełni przekazane do weryfikacji opracowania.
Jest:  Zamawiający sprawdzi i  zaakceptuje otrzymane opracowania z zastrzeżeniem ust. 4 każdorazowo w ciągu
pięciu  dni  roboczych od dnia  ich  otrzymania.  Wykonawca w ciągu  5 dni  roboczych od  dnia  otrzymania  uwag
Zamawiającego poprawi/uzupełni przekazane do weryfikacji opracowania.

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany maja zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet
tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione

Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 136-335447 z
dnia 17.07.2019 r. 

II
ZAWIADOMIENIE 

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 koryguje zapisy treści SIWZ poprzez wyłączenie z przedmiotu
zamówienia  zakresu  prac  „Termomodernizacja  obiektów  i  sieci  Szpitala  Uniwersyteckiego  im.  Karola
Marcinkowskiego  w  Zielonej  Górze  Sp.  z  o.o.”  zadanie  współfinansowane  ze  środków  Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie  2020, Oś
Priorytetowa  3  „Gospodarka  niskoemisyjna”,  Działanie  3.2.  „Efektywność  energetyczna”,  Poddziałanie
3.2.1 „Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT”, umowa o dofinansowanie nr
RPLB.03.02.01-08-0045/18-00.  Ze względu na wyłączenie w/w zakresu Zamawiający informuje, że nie będą
obowiązywać dotychczas stosowane loga unijne.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje stosownych modyfikacji w treści SIWZ (w szczególności w
Nazwie zamówienia, spisie zawartości SIWZ, w Rozdziale III SIWZ, w Rozdziale VI SIWZ, w Rozdziale XII
SIWZ, w Rozdziale XIX SIWZ oraz w Rozdziale XXIII SIWZ) oraz w treści jej załączników tj. w załącznikach
nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8, które po zmianie stanowią załączniki do niniejszego pisma. Dodatkowo
Zamawiający informuje, że w ramach uzupełnienia załącznika nr 2 wprowadza załącznik nr 11 do SIWZ
(Uzupełnienie załącznika nr 2 do SIWZ).

Dokonane zmiany maja zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet tam gdzie w niniejszym
piśmie nie zostały wymienione

Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 136-335447 z
dnia 17.07.2019 r. 

III
ZAWIADOMIENIE

o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

W konsekwencji udzielenia odpowiedzi na pytania oraz dokonania zmian w treści SIWZ  Zamawiający
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: 04.09.2019  r. o godzinie 10:00
Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 20.09.2019  r. o godzinie 10:00
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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  04.09.2019 r. do godziny
10:00.
Jest:  Wykonawca  składa  ofertę  za  pośrednictwem  Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do  20.09.2019 r. do godziny
10:00.

3. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXIII SIWZ pkt 2.
Było: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2019 r., o godzinie 11:00 w pokoju nr 115 (budynek administracji )
w siedzibie Zamawiającego.
Jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2019 r., o godzinie 11:00 w pokoju nr 115 (budynek administracji )
w siedzibie Zamawiającego.

Dokonane zmiany maja zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet tam gdzie w niniejszym
piśmie nie zostały wymienione

Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 136-335447 z
dnia 17.07.2019 r. 

PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyńki

- podpis na oryginale

…………………………………………
                                                                                                                     zatwierdzam

Załączniki:
- SIWZ po zmianach,
- Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach,
- Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianach,
- Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach,
- Załącznik nr 5 do SIWZ po zmianach,
- Załącznik nr 6 do SIWZ po zmianach,
- Załącznik nr 7 do SIWZ po zmianach,
- Załącznik nr 8 do SIWZ po zmianach,
- Załącznik nr 11 do SIWZ (Uzupełnienie załącznika nr 2 do SIWZ).
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