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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  i  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  że  w postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  nr  referencyjny:  TZ.372.4.2020  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na:  Sukcesywne
dostawy pomp programowalnych infuzyjnych do podawania baklofenu wraz z osprzętem i zestawami do ich napełniania
oraz zestawów do uzupełnienia programowalnych pomp typu Archimedes, wniesiono następujące pytania:

Pytanie nr 1 

Czy zamawiający dopuści zmianę zapisu § 5 umowy na propozycję o treści:

§ 5

1. Należność za fakturę VAT będzie płatna przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w 
terminie 60 dni po zakończeniu miesiąca, w którym wpłynęła poprawnie wystawiona pod względem formalnym i 
rachunkowym faktura VAT.

2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie dokument dostawy, 
o którym mowa w § 4 ust. 4.

3. Faktura VAT oraz dokument dostawy zawierać będzie polskie nazwy wyrobów.

4. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę dokumentów korygujących do faktury VAT, termin o którym mowa w 
ust. 1 liczony będzie od daty wpływu ostatniego dokumentu korygującego.

5. Za datę spełniania świadczenia pieniężnego uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni po upływie 
terminu płatności o zamiarze naliczania odsetek ustawowych 
z podaniem szczegółowej daty, od której odsetki ustawowe będą naliczane.

7. W przypadku przesłania informacji po terminie, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca oświadcza, że odstępuje od 
naliczania odsetek i zrzeka się ich dochodzenia.

Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
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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.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o. o. oświadcza że posiada status dużego przedsiębiorcy.
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