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Nr referencyjny: TZ.280.24.2021 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy 

stymulatorów, kardiowerterów – defibrylatorów serca wraz z akcesoriami do rozruszników serca, noży 

plazmowych z udostępnieniem generatora oraz rejestratorów arytmii z modułem wraz  

z udostępnieniem systemu monitorowania (on-line) w podziale na zadania 
 

 

ZAWIADOMIENIE 

 O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ ORAZ ZAMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

1. Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

sp. z o. o. na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przekazuje wykonawcom treść pytań wraz  

z odpowiedziami: 
 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy zadania nr 1: 

Czy Zamawiający dopuści elektrody LV o grubości (wraz z pierścieniem) od 4,0-5,3 F? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 elektrody LV o grubości (wraz z pierścieniem) maksymalnej 

5,3 F. Zamawiający dokonuje zmiany treści formularza cenowo- technicznego, stanowiącego za-

łącznik nr 2 do SWZ w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 2 

Dotyczy zadania nr 1: 

Czy w związku z zakończeniem produkcji unipolarnej elektrody LV Zamawiający dopuści 

wyłącznie elektrody bipolarne (3 typy) i czteropolowe (3 typy)? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę, w związku z tym dokonuje zmiany treści  

formularza cenowo- technicznego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 3 

Dotyczy zapisu umowy dla zadania nr 1 wg załącznika nr 6 do SWZ: 

Dotyczy § 5 ust. 1: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu faktur zbiorczych?   
 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy § 6 ust. 1: Czy Zamawiający w ramach miarkowania kar umownych dokona zmiany na: 
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1) 10% kwoty wymienionej we wprowadzeniu do wyliczenia w § 2 ust. 1 w przypadku rozwią-

zania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

2) 5% wartości w przypadku zwłoki w dostawie, o której mowa w § 4 ust. 7 i ust. 13 za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnej dostawy, 

3) 1,5% wartości dostawy, o której mowa w § 4 ust. 7 w przypadku braku wystawienia dokumentu, 

o którym mowa w § 4 ust. 10, 

4) 1,5% wartości dostaw objętych daną fakturą VAT w przypadku nieprawidłowego jej wystawie-

nia, 

5) 0,2% wartości dostaw objętych dana fakturą, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  

w przypadku przekroczenia terminu dostarczenia faktury, o którym mowa w § 5 ust. 3, 

6) 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zobo-

wiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz § 7 ust. 1 i ust. 5. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian. 

 

2. Zamawiający informuje, że na podstawie  art. 137 ust. 1 ustawy  dokonuje następujących zmian treści SWZ: 

 

1) W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 2 do SWZ (formularz cenowo- techniczny dla zadania  

nr 1) Zamawiający wprowadza Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 28.07.2021 r. (formularz 

cenowo -techniczny dla zadania nr 1); 
 

UWAGA 

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

gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

 

         Dyrektor ds. Lecznictwa 

          Lek. med. Antoni Ciach 

           -podpis na oryginale- 

 

 

W załączeniu: 

1)Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 28.07.2021 r. (formularz cenowo -techniczny dla zadania nr 1). 
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