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Nr referencyjny: TZ.372.44.2020                                 Zielona Góra 21.09.2020 r. 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

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

terminu składania i otwarcia ofert. 
 

 

 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.372.44.2020 – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jest „Zakup 

pierwszego wyposażenia – narzędzia chirurgiczne w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka 

w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”, wniesiono następujące pytania: 
 

PYTANIE 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji z Tabeli nr 19 tj. Piła oscylacyjna do opatrunków dla dzieci do 

odrębnego pakietu (Załącznik nr 2 do SIWZ)? 

Pozytywna odpowiedź umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie Wykonawców, co uczyni postępowanie bardziej 

konkurencyjnym i umożliwi wybór oferty najkorzystniejszej cenowo. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania piły oscylacyjnej do opatrunków dla dzieci o następujących 

parametrach: 

1. Piła oscylacyjna do opatrunków gipsowych i syntetycznych, elektryczna z kablem o dł. 5m, waga piły: 1,7kg, moc 

250W, ilość oscylacji od 11000 do 20000/min +/- 20% maksymalnej wartości, głośność 75dB, klasa ochrony II, 

normy i dyrektywy: 93/42/EWG; EN ISO 14971; EN ISO 10993-1; EN 1041; EN 15223-1; EN 573-3; EN 485-

1,2,3; EN 60601-1; EN 60601-1-2 (w wyposażeniu podstawowym: klucz płaski S11 i podkładka) – 1 szt. 

1.1. Ostrze Ø 50mm – 1szt.; 

1.2. Ostrze Ø 65mm – 1szt.; 

1.3. Ostrze do gipsu syntetycznego Ø 50mm – 1szt.; 

1.4. Ostrze do gipsu syntetycznego Ø 65mm – 1 szt.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 3 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania, czy Zamawiający w rozdziale XVIII dot. wadium doda od-

rębną wartość wadium dla wydzielonego pakietu?  

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

 

PYTANIE 4 
dot. wzoru umowy  - Załącznik nr 4: 

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 5, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma rekla-

macyjnego wraz z reklamowanym towarem? 
Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej 

reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu 

o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 5 
dot. wzoru umowy  - Załącznik nr 4: 

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 ust. 1: 
1. Lit a z 20% na 10%, 
1. Lit b z 2% ceny wymienionej w §1 ust. 2 na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru   
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2. Lit c i d usunięcie z uwagi na zdublowanie kar umownych  
3. Lit e z 2% ceny wymienionej w §1 ust. 2 na 0,2% wartości reklamowanego towaru  ? 

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary 

umownej.  

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do 

SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. 

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez 

Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania 

uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż 

postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa 

w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia 

społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. 

z art. 58 § 1 k.c. 
Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do 

nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż 

zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość 

kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku 

Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości 

kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, 

kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte 

wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.  
W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy 

pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności 

prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). 

W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami. 
Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie 

znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie 

Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji 

w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny 

z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.  

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 6 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji 

wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów 

„…od daty zgłoszenia roszczenia” na „…od dnia uznania reklamacji”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 7 

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% niezrealizowanej części ceny wymienionej w § 1 ust. 2 w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez któ-

rąkolwiek ze stron od  umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca; 

1) 0,5% ceny brutto opóźnionej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy, 

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy; 

2) 1 % wartości faktury w przypadku nieprawidłowego jej wystawienia, 

3) 0,5 % wartości faktury za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w jej dostarczeniu zgodnie z § 5 ust. 2, jednak nie 

więcej niż 10% wartości brutto na którą opiewa opóźniona w dostarczeniu faktura; 

4) 0,5% ceny brutto wadliwej części dostawy za opóźnienie w wykonaniu roszczeń wynikających z udzielonej gwa-

rancji albo z tytułu rękojmi, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 8 

Dotyczy kontenerów (standardowe)   

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie wanien wykonanych z aluminium i posiadających pokrywy z Bio-
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Barierą, których żywotność wynosi 5000 cykli sterylizacyjnych. Ten nowy system kontenerowy gwarantuje bezpieczny 

transport  i długi okres sterylności sprzętu medycznego. System ten nie wymaga wymiany filtrów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 9 
Dotyczy koszy ze stali nierdzewnej blachy perforowanej z uchwytami:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

takich samych koszy tylko w przypadku koszy 510x240x70mm dopuści rozmiar 540x240x70mm, oraz w przypadku ko-

szy rozmiar 410x240x70mm dopuści rozmiar 380x240x70mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 10 

Dotyczy Tabeli nr 18, pozycji 43 
Czy zamawiający dopuści Osteotom typu Lambotte prosty dł. 23cm,szer. 32mm 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Osteotomu o powyższych parametrach, tym samym dokonuje stosownych zmian 

w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu cenowo - technicznym.  

 

 

ZMIANA TREŚĆ SIWZ 
W konsekwencji udzielenia odpowiedzi na pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ  w następujący sposób: 
W miejsce dotychczasowego załącznika: 

Załącznik nr 2 – Formularz cenowo - techniczny 

wprowadza się załącznik: 

Załącznik nr 2 po zmianach – Formularz cenowo - techniczny po zmianach 

 

 

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: 23.09.2020 r. o godzinie 10:00. 
Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 14.10.2020 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 pierwszego wyposażenia – narzędzia chirurgiczne w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia 

Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”– nr ref.: 

TZ.372.44.2020 
Nie otwierać przed 23.09.2020 r. Godz. 11:00 

 

 

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: 

„Zakup pierwszego wyposażenia – narzędzia chirurgiczne w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia 

Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”– nr ref.: 

TZ.372.44.2020 
Nie otwierać przed 14.10.2020 r. Godz. 11:00 
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3. ROZDZIAŁ XXII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
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 23.09.2020 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 14.10.2020 r. do godziny 10:00 
 

4. ROZDZIAŁ XXII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Było:  
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2020 r. o godzinie 11:00 w Sali nr 115 (budynek administracji) w siedzibie 

Zamawiającego. 
Jest: 
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2020 r. o godzinie 11:00 w Sali nr 115 (budynek administracji) w siedzibie 

Zamawiającego. 
 

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet tam gdzie 

w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.                                                                         
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje stosownych 

zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr   577212-N-2020 z dnia 24.08.2020r. 
 

                 
            

                     ZAMAWIAJĄCY: 
        

 Dyrektor ds. Lecznictwa 

 Antoni Ciach 

(podpis na oryginale) 
 

 

 

Załącznik: 

 - Załącznik nr 2 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny po zmianach 
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