
Nr referencyjny  TZ.372.20.2020 Zielona Góra, dnia 19.03.2020 r.

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

zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający  niniejszym  informuje,  zgodnie  z  art.  38  ust.  1  i  2   ustawy  Prawo  zamówień
publicznych, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.372.20.2020 – prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy zastawek wraz z akcesoriami dodatkowymi do
operacyjnego leczenia wodogłowia oraz zastawek programowalnych, wniesiono następujące pytania: 

Pytanie nr 1 Dot. Zadanie nr 2
Prosimy  o  doprecyzowanie  czy  zastawka  powinna  być  kompatybilna  z  rezonansem  magnetycznym  o
natężeniu do 3 T i nie ulegać przestawieniu się w trakcie obrazowania?
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  stawia  wymagań  w  ww. zakresie,  jednakże  dopuszcza  aby  zastawka była
kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego rezonansem magnetycznym.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której
wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 4 ust. 1)
Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 11 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie
reklamacji.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z
najkrótszym terminem ważności? (dot. § 4)
Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1: 
1.Strony ustalają następujące kary umowne:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 10%   kwoty niezrealizowanej części umowy, wymienionej w § 2 ust.1 w przypadku rozwiązania lub 

odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2) 5%   wartości brutto opóźnionej części dostawy, o której mowa w § 4 ust. 7 i ust. 11 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w wykonaniu poszczególnej dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 
opóźnionej części dostawy,

3) 0,5%   wartości brutto części dostawy, o której mowa w § 4 ust. 7 w przypadku nieprawidłowo 
wystawionego dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 9, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części 
dostawy, której dotyczą nieprawidłowo wystawione dokumenty,

4) 0,5% wartości brutto dostaw objętych daną fakturą VAT w przypadku nieprawidłowego jej wystawienia, 
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części dostawy, której dotyczy nieprawidłowo wystawiona 
faktura VAT,
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5) 0,5% wartości brutto dostaw objętych dana 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 części dostawy, której dotyczy niedostarczona  w terminie faktura, 

6) 50,00 zł   za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1,
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie części umowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

W konsekwencji dokonanych zmian, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w
następujący sposób: 

1. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XVIII SIWZ pkt 1.2.
Było: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 23.03.2020  r. o godzinie 10:30
Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 25.03.2020  r. o godzinie 10:30

2. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XX SIWZ pkt 6.
Było: Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w kopercie,
opisanej w następujący sposób:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

Oferta do przetargu nieograniczonego na: 

"Sukcesywne dostawy zastawek wraz z akcesoriami dodatkowymi do operacyjnego leczenia wodogłowia oraz
zastawek programowalnych"

– nr ref.: TZ.372.20.2020

Nie otwierać przed 23.03.2020 r. godz. 11:00

Koperta dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy

Jest:  Wykonawca  powinien  zamieścić  ofertę  wraz  z  pozostałymi  dokumentami,  oświadczeniami  w
kopercie, opisanej w następujący sposób:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

Oferta do przetargu nieograniczonego na: 

"Sukcesywne dostawy zastawek wraz z akcesoriami dodatkowymi do operacyjnego leczenia wodogłowia oraz
zastawek programowalnych"

– nr ref.: TZ.372.20.2020

Nie otwierać przed   25  .03.2020 r. godz. 11:00  

Koperta dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy

3. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXII SIWZ pkt 1.
Było:  Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  tj.  w  Szpitalu  Uniwersyteckim  im.  Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 w pokoju nr 201 (sekretariat,
bud. A-administracja), nie później niż do 23.03.2020 r. do godziny 10:30.
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Jest:  Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  tj.  w  Szpitalu  Uniwersyteckim  im.  Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 w pokoju nr 201 (sekretariat,
bud. A-administracja), nie później niż do 25.03.2020 r. do godziny 10:30.

4. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXII SIWZ pkt 3.
Było:   Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu  23.03.2020 r. o godzinie 11:00 w sali
nr 203 (budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego
Jest:  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu  25.03.2020 r. o godzinie 11:00  w sali
nr 203 (budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego

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

Prezes Zarządu

Marek Działoszyński

podpis na oryginale
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