
 

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.372.33.2020    Zielona Góra, dnia 22.05.2020 r. 

 

ZAWIADOMIENIE  

o udzieleniu wyjaśnień treści SIWZ, zmianie treści SIWZ  

oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych 

 w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem zamówienia jest: Zakup 

aparatu do ablacji mikrofalowej dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. 

Nr sprawy: TZ.372.33.2020 

 

I. 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

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

że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania: 
 

Pytanie nr 1 
dotyczy treści projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ): 

W jakim celu Zamawiający wprowadził do zapis w par. 2 ust. 3 w brzmieniu: "Zamawiający zastrzega sobie 

prawo przeprowadzenia negocjacji w zakresie zmniejszenia cen jednostkowych w przypadku obniżenia przez 

NFZ cen świadczeń w oparciu o procentowe zmniejszenie wycen ogólnych wartości zobowiązań NFZ  

z wyłączeniem umów zawartych z NFZ na refundację leków.", skoro przedmiot umowy stanowi jednostkowa 

dostawa aparatury? Jakiego asortymentu wyszczególnionego w Załączniku nr 2 do SIWZ będą dotyczyły 

ewentualne negocjacje? 

 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ /wzór umowy w sprawie zamówienia/ poprzez 

wykreślenie ustępu 3 w § 2. Tym samym w miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 /wzór umowy  

w sprawie zamówienia/ Zamawiający wprowadził załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach /wzór umowy  

w sprawie zamówienia/. 

 
Pytanie nr 2 

dotyczy treści projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ): 

Wnosimy o modyfikację zapisu par. 3 ust. 6 oraz par. 3 ust. 8 poprzez wprowadzenie odrębnych odbiorów  

tj. odbioru ilościowego w dniu dostawy oraz odbioru końcowego po instalacji, uruchomieniu i przeszkoleniu 

personelu zamawiającego. Zgodnie z brzmieniem par. 3 ust. 8 zamawiający przerzuca wszelkie ryzyka 

uszkodzenia i utraty przedmiotu dostawy na wykonawcę do momentu podpisania protokołu zdawczo 

odbiorczego oraz protokołu instalacji, w sytuacji, gdy wykonawca z chwilą wydania nie ma możliwości 

sprawowania realnej pieczy nad przedmiotem dostawy. Wydanie rzeczy następuje z chwilą przekazania 

fizycznego władztwa nad rzeczą zamawiającemu. Zasadą jest, że ryzyka powinny obciążać tego, kto ma 

największy wpływ na ich ziszczenie albo zapobieżenie im. Trudno oczekiwać, że wykonawca będzie ponosił 

ryzyko zniszczenia lub przypadkowej utraty przedmiotu dostawy, jeżeli nie ma wpływu na ziszczenie się 

ryzyk lub zapobieżenie ich wystąpieniu. W związku z powyższym proponujemy modyfikację treści umowy 

poprzez: 

zastąpienie dotychczasowego zapisu par. 3 ust. 6 zapisem o treści: " 

Odbiór ilościowy zostanie dokonany w dniu realizacji dostawy. Z czynności odbioru zostanie sporządzony 

protokół zdawczo-odbiorczy zawierający ustalenia dotyczące kompletności dostarczonego urządzenia, 

instrukcji i dokumentacji użytkownika. 
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zastąpienie dotychczasowego zapisu par. 3 ust. 7 zapisem o treści: 

Odbiór końcowy zostanie dokonany niezwłocznie po montażu i uruchomieniu urządzenia oraz 

przeprowadzeniu testów w zakresie funkcjonalności i użyteczności, a także przeszkoleniu pracowników 

Zamawiającego z zakresu obsługi przedmiotu dostawy. Z czynności odbioru zostanie sporządzony końcowy 

protokół odbioru zawierający ustalenia dotyczące spełniania przez dostarczone urządzenie wymogów 

funkcjonalnych i użytkowych opisanych w zapytaniu ofertowym. Strony ustalają, że odbiór końcowy zostanie 

dokonany w terminie do 7 dni od realizacji dostawy. 

zmianę zapisu par. 3 ust. 8 na: 

Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na Zamawiającego przechodzi ryzyko zniszczenia lub 

przypadkowej utraty przedmiotu dostawy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ 

bez zmian. 

 

 

II. 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku  

z udzielonymi odpowiedziami na pytania, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób: 

 

W miejsce dotychczasowego Załącznik nr 4 do SIWZ /wzór umowy w sprawie zamówienia/ wprowadza się 

Załącznik nr 4 do SIWZ  po zmianach /wzór umowy w sprawie zamówienia/. 
 

III. 

ZAWIADOMIENIE  O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

W konsekwencji dokonanych zmian Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert  

w następujący sposób: 

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: 

1. Rozdział XVIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, pkt 1.2. 

Było: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 25.05.2020  r. o godzinie 10:00. 

Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 27.05.2020  r. o godzinie 10:00. 

2. Rozdział XX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT, XX.I Zapisy dotyczące składania oferty 

w formie tradycyjnej (papierowej), 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: 

Zakup aparatu do ablacji mikrofalowej dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. 

– nr ref.: TZ.372.33.2020 

Nie otwierać przed 25.05.2020 r. Godz. 11:00 

 

Jest: 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 
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Zakup aparatu do ablacji mikrofalowej dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. 

– nr ref.: TZ.372.33.2020 

Nie otwierać przed 27.05.2020 r. Godz. 11:00 

 

3. Rozdział XXII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 1, ust. 1.2 

Było: 

1. Ofertę należy złożyć: 

1.2. za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP 

       i udostępnionego również na miniPortalu, nie później niż do 25.05.2020 r. do godziny 10:00 

Jest: 

1. Ofertę należy złożyć: 

1.2. za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP 

 i udostępnionego również na miniPortalu, nie później niż do 27.05.2020 r. do godziny 10:00 

 

4. Rozdział XXII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 3 

Było: 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2020 r. o godzinie 11:00 w sali nr 115 (budynek administracji) 

    w siedzibie Zamawiającego. 

Jest: 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2020 r. o godzinie 11:00 w Sali nr 115 (budynek administracji) 

    w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

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 540607-N-2020  

z dnia 15.05.2020 r. 

 

 

      Prezes Zarządu 

      Marek Działoszyński 

      podpis na oryginale 

        

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 4 do SIWZ  po zmianach /wzór umowy w sprawie zamówienia/ 

Publikacja: 

www.bip.szpital.zgo.pl 

a/a TZ.372.33.2020 
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