
 

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. 

Nr referencyjny  TZ.372.26.2020                     Zielona Góra, dnia 07.05.2020 r. 
 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem 

zamówienia jest "Usługa serwisowa z zakresu konserwacji i napraw cyfrowego angiografu do badań 

serca i naczyń AZURION 7M20, nr referencyjny TZ.372.26.2020". 
                                                                                                                                                                                  

 

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

oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert. 
        

I 
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje 

następujących zmian treści SIWZ: 
 
      Zmiana I 
W miejsce dotychczasowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) wprowadza się 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  PO ZMIANACH (dalej SIWZ PO ZMIANACH). Zmiana 

SIWZ dotyczy w szczególności rozdziałów: III, XII, XVIII, XXI, XXII oraz zmian wprowadzonych w 

wyniku udzielonych wyjaśnień treści SIWZ.                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                             

Zmiana II 
W miejsce dotychczasowego załącznika nr 1 do SIWZ formularz oferty wprowadza się załącznik nr 1 do 

SIWZ PO ZMIANACH formularz oferty.                                                                       
                                

Zmiana III 

W miejsce dotychczasowego załącznika nr 2 do SIWZ formularz techniczny załącznik nr 1 do umowy 

wprowadza się załącznik nr 2 do SIWZ PO ZMIANACH formularz techniczny załącznik nr 1 do umowy. 
 

Zmiana  IV 
W miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 do SIWZ wzór umowy wprowadza się załącznik nr 4 do SIWZ 

PO ZMIANACH wzór umowy. 
   

Zmiana V 
W miejsce dotychczasowego załącznika nr 2 do umowy harmonogram przeglądów (..) wprowadza się 

załącznik nr 2 do umowy PO ZMIANACH  harmonogram przeglądów (...). 
 

Zmiana VI 
W miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 do umowy wykaz osób upoważnionych (..) wprowadza się 

załącznik nr 3 do umowy PO ZMIANACH harmonogram przeglądów (..). 
                                                                            

UWAGA!  
1. Dokonane zmiany maja zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, 

nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.  
2. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu 

     nr 529740-N-2020 z dnia 07.04.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                      
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II  
ZAWIADOMIENIE  

o udzieleniu wyjaśnień treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Zamawiający informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że                   

w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania: 
 

Pytanie nr 1.  
Dot. załącznika nr 4 do SIWZ, tj. wzoru umowy   
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do 

szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża 

zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków 

niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w 

tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w 

§……umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w 

myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz 

usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany i pozostawia zapisy projektu umowy bez 

zmian. 
     

Pytanie nr 2.  
Dot. załącznika nr 4 do SIWZ, tj. wzoru umowy   
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 

10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym 

Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany i pozostawia zapisy projektu umowy bez 

zmian. 
 

Pytanie nr 3.  
Dot. załącznika nr 4 do SIWZ, tj. wzoru umowy   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących Prawa własności 

intelektualnej i przemysłowej: 
a. W przypadku wymiany części zamiennych  
(1) w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, że wymieniona część 

narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę 

o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i kompletnych informacji na ten temat, a także umożliwi 

pełny wgląd w dokumentację związana z tym roszczeniem. 
(2) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa powyżej w pkt. (1) Zamawiający                     

i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem 

przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 

dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. (3). 
(3) Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz 

będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda.  
b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle 

własnego wyboru, do :                                                                           
 (i) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części  
 (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub  
 (iii) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nieprzekraczającej 

 trzykrotności wartości brutto umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy projektu umowy 

bez zmian.                                                                                                                                                    
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 Pytanie nr 4.  
 Dot. załącznika nr 4 do SIWZ, tj. wzoru umowy   

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

przedmiotu umowy?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany i pozostawia zapisy projektu umowy bez 

zmian. 
    
Pytanie nr 5.  
Dot. załącznika nr 5 do SIWZ, tj. wzoru umowy, § 9 Kary umowne 
Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne      

i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w 

dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub 

importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu 

opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem 

personelu, który może wykonać serwis. Z uwagi na wysokie ryzyko opóźnienia terminów realizacji zamówień 

i niemożliwą do przewidzenia dalszą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obecne, 

bardzo rygorystyczne zapisy umowy w zakresie kar mogą spowodować, iż żaden z Wykonawców nie 

zdecyduje się złożyć oferty. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści § 9 wzoru umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność wykonawcy oparta jest o ogólną zasadę winy i 

adekwatnego związku przyczynowo – skutkowego, co zresztą potwierdza par. 5 projektu umowy. Natomiast nie 
bardzo wiadomo jakie modyfikacje miałyby być wprowadzone do par. 9 wzoru, gdyż przesłana wersja posiada 

tylko siedem paragrafów i jest załącznikiem nr 4 a nie nr 5. 
 

Pytanie nr 6.  
 Dot. załącznika nr 5 do SIWZ, tj. wzoru umowy, § 10 Inne, pkt. 2. 

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19, Zamawiający wyrazi 

zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością 

wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi 

wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca realizacji 

przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może 

wykonać usługę serwisową? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści 

§ 10 wzoru umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i  pozostawia zapisy projektu umowy 
bez zmian. Zamawiający podkreśla,, że jeśli nastąpi opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, za które 

wykonawca nie ponosi odpowiedzialności to nie będzie on mógł ponosić odpowiedzialności za ten fakt bez 
względu na to, czy zmiana do umowy będzie wprowadzona, czy też nie. W takim wypadku podstawa do zmiany 

umowy nie musi mieć źródła w umowie, gdyż przewiduje to art. 15r tzw. tarczy antykryzysowej. 
 

Pytanie nr 7.  
Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, Formularza technicznego, pkt 13 
Czy ze względu na różnych producentów urządzeń, możliwość sprawniejszej organizacji serwisu oraz 

możliwość ponoszenia mniejszych kosztów Zamawiający zgodzi się wyłączyć wstrzykiwacz automatyczny do 

oddzielnego pakietu?  
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe prosimy o zmianę zapisów w zakresie pkt 13 Formularza 

technicznego poprzez: 
- potwierdzenie, że zapisy dotyczące czynności serwisowych i diagnostycznych w postaci reakcji zdalnej 

(zdalnego podłączenia) nie dotyczą wstrzykiwacza, gdyż w przypadku tego urządzenia jest to niemożliwe ze 

względów technicznych i konstrukcyjnych (wstrzykiwacz nie posiada takiej możliwości) 
- Potwierdzenie czy zapisy dotyczące czasów reakcji na miejscu instalacji dotyczą również wstrzykiwacza (do 

48 godzin) 
- zmianę zapisu „Zapewnienie urządzenia zastępczego w przypadku wystąpienia awarii” na „ Zapewnienie 
urządzenia zastępczego w przypadku wystąpienia awarii, której naprawa będzie dłuższa niż 5 dni roboczych 

od daty zgłoszenia”. Taki maksymalny termin Zamawiający wyznaczył na naprawę angiografu, zatem ten sam 

termin należałoby zastosować dla naprawy wstrzykiwacza. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie wstrzykiwacza automatycznego do oddzielnego 

pakietu, jednak Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 2 do SIWZ /Formularz techniczny/.  
 

 Pytanie nr 8.  
 Dotyczy SIWZ, Rozdział XXIV, pkt 2.2.b. 
 Czy Zamawiający potwierdza, że za czynności serwisowe lub diagnostyczne podjęte w postaci reakcji zdalnej 
 przyjmuje możliwość zdalnego połączenia się serwisu z urządzeniem i jego oprogramowaniem, nie zaś 

 reakcję w postaci telefonu czy korespondencji mailowej z obsługą aparatu czy personelem pracowni? 
Odpowiedź : Zamawiający potwierdza, że za czynności serwisowe lub diagnostyczne podjęte w postaci reakcji 
zdalnej przyjmuje możliwość zdalnego połączenia się serwisu z urządzeniem i jego oprogramowaniem. 

 

UWAGA! 

1. Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany maja zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, 

nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

2. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu 

nr 529740-N-2020 z dnia 07.04.2020 r. 
 

 

                                                                                        III 
 ZAWIADOMIENIE  

o zmianie terminu składania i otwarcia ofert                  

                                                                                                                                    

Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Usługę serwisową z zakresu konserwacji i napraw cyfrowego 

angiografu do badań serca i naczyń AZURION 7M20 o numerze seryjnym 307” 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: 08.05.2020  r. o godzinie 10:30 

Jest:  Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 14.05.2020  r. o godzinie 10:30 

 

2. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XX 

XX.I). W przypadku przygotowania oferty w formie tradycyjnej (papierowej): 

Było: 6. 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: 

""UUssłłuuggaa  sseerrwwiissoowwaa  zz  zzaakkrreessuu  kkoonnsseerrwwaaccjjii  ii  nnaapprraaww  ccyyffrroowweeggoo  aannggiiooggrraaffuu  ddoo  bbaaddaańń  sseerrccaa  ii  nnaacczzyyńń  

AAZZUURRIIOONN  77MM2200  oo  nnuummeerrzzee  sseerryyjjnnyymm  330077””     
– nr ref.: TZ.372.26.2020 

Nie otwierać przed 08.05.2020 r. godz. 11:00 

Koperta dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy 

 

Jest: 6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w 

kopercie, opisanej w następujący sposób: 
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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: 

""UUssłłuuggaa  sseerrwwiissoowwaa  zz  zzaakkrreessuu  kkoonnsseerrwwaaccjjii  ii  nnaapprraaww  ccyyffrroowweeggoo  aannggiiooggrraaffuu  ddoo  bbaaddaańń  sseerrccaa  ii  nnaacczzyyńń  

AAZZUURRIIOONN  77MM2200  oo  nnuummeerrzzee  sseerryyjjnnyymm  330077””     
– nr ref.: TZ.372.26.2020 

Nie otwierać przed 14.05.2020 r. godz. 11:00 

 

Koperta dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy 

  

 

3. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXII 

XXII.I). W przypadku złożenia oferty w formie tradycyjnej (papierowej): 
Było: 1. 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 08.05.2020 r. do godziny 10:30. 

        

Jest: 1. 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 14.05.2020 r. do godziny 10:30. 

 

 

4. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXII 

XXII.I). W przypadku złożenia oferty w formie tradycyjnej (papierowej): 
Było: 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 08.05.2020 r. o godzinie 11:00 w sali 

nr 203 (budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego. 

 

Jest: 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 14.05.2020 r. o godzinie 11:00 w sali 

nr 203 (budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego. 

     

     

5. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXII  

XXII.II). W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej 
Było: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 08.05.2020 r. do 

godziny 10:30. 
 

Jest: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 14.05.2020 r. do 

godziny 10:30. 
 

 

 

 

 

 



 

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. 

6. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXII 

XXII.II). W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej 
Było: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2020 r., o godzinie 11:00 w pokoju nr 115  (budynek 

administracji ) w siedzibie Zamawiającego. 
 
Jest: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2020 r., o godzinie 11:00 w pokoju nr 115 (budynek 

administracji) w siedzibie Zamawiającego. 

                                                                             

UWAGA!  
1. Dokonane zmiany maja zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, 

nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.  
2. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu 

     nr 529740-N-2020  z dnia 07.04.2020 r. 
 

 

 
                       ZAMAWIAJĄCY: 

         Prezes Zarządu 

             dr Marek Działoszyński 

 

          podpis na oryginale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
SIWZ po zmianach, 
Załącznik nr 1 PO ZMIANACH do SIWZ (formularz ofertowy), 
Załącznik nr 2 PO ZMIANACH do SIWZ załącznik nr 1 do umowy (formularz techniczny), 
Załącznik nr 4 PO ZMIANACH do SIWZ po zmianach (wzór umowy), 
Załącznik nr 2 PO ZMIANACH do umowy (harmonogram przeglądów), 
Załącznik nr 3 PO ZMIANACH do umowy (wykaz osób upoważnionych). 
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