
 

Zielona Góra 14.04.2021 r. 

 

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego  

w Zielonej Górze sp. z o. o.  

ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra 

 

Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu 

 

Nr referencyjny: TZ.280.8.2021 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: Zakup 2 sztuk 

videokolonoskopów dla pracowni endoskopii w ramach realizacji projektu  

pn.: „Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach 

województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, 

żarskim”. 

I. 

ZAWIADOMIENIE  

O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

sp. z o. o. na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje wykonawcom treść pytań 

wraz z odpowiedziami: 

Pytanie nr 1  

dotyczące zapisów umowy paragraf 5 ustęp 2 podpunkt 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na następujący: „naprawy 

gwarancyjne aparatury” Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej  

w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek 

naprawy, wynikający z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby 

naruszeniem zasady równości stron umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu w §5 ust.2 pkt 3 wzoru umowy na zapis: 

„naprawy gwarancyjne aparatury”. W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany umowy 

w powyższym zakresie. 

 

Pytanie nr 2  

dotyczące zapisów umowy paragraf 5 ustęp 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku 

napraw poza granicami RP na wydłużenie podanego terminu do 12 dni roboczych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podanego w §5 ust. 3 do 12 dni roboczych 

w przypadku napraw dokonywanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W związku  

z tym Zamawiający dokonuje zmiany umowy w powyższym zakresie poprzez dodanie w §5 



 

ust. 3a o treści: „W przypadku napraw dokonywanych poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej usunięcie awarii, o której mowa w ust. 3 może zostać wykonane w terminie do 12 dni 

od chwili uzyskania informacji od Zamawiającego w zwykłych godzinach pracy, to jest 

pomiędzy 8.00 a 17.00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy, z zastrzeżeniem, że naprawa nie może trwać dłużej niż 45 dni kalendarzowych”. 

 

Pytanie nr 3  

dotyczące zapisów umowy paragraf 5 ustęp 4. Czy w przypadku gdy Wykonawca dostarczy 

sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy pracowni Zamawiający zrezygnuje z wymogu 

opisanego w paragraf 5 ustęp 4? 

 

Odpowiedź: 

W przypadku gdy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy, Zamawiający nie zrezygnuje  

z wymogu opisanego w §5 ust. 4, w związku z tym, że przez przestój rozumie się każdorazowy 

brak możliwości korzystania z zaoferowanego sprzętu z powodu jego awarii (liczony w dniach 

kalendarzowych), przy jednoczesnym braku sprzętu zastępczego. Jednocześnie Zamawiający 

dokonuje zmiany treści §5 ust. 5 umowy. 

 

Pytanie nr 4  

dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1 podpunkt 3, 4. Czy w przypadku gdy Wykonawca 

dostarczy sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy pracowni Zamawiający zrezygnuje  

z naliczania kar umownych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zrezygnuje z naliczania kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu 

obowiązku gwarancyjnego oraz za przekroczenie dopuszczalnego zapisami umownymi okresu 

przestoju sprzętu. Dodatkowo Zamawiający w projektowanych postanowieniach umownych 

wprowadza karę za zwłokę w dostarczeniu sprzętu zastępczego. 

 

Pytanie nr 5 

dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanych kar do 20% ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowaną zmianę. 

II. 

ZAWIADOMIENIE  

O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje modyfikacji Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:  
 

1. W projektowanych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ: 

 

1) w §5 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

 

3.Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii, usunięcie jej nastąpi w ciągu 10 dni od 

chwili uzyskania informacji od Zamawiającego w zwykłych godzinach pracy, to jest 



 

pomiędzy 800 a 1700, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy, z zastrzeżeniem, że naprawa nie może trwać dłużej niż 45 dni kalendarzowych; 

 

2) w §5 dodany zostaje ust. 3a o treści: 

 

3a. W przypadku napraw dokonywanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej usunięcie 

awarii, o której mowa w ust. 3 może zostać wykonane w terminie do 12 dni od chwili uzyskania 

informacji od Zamawiającego w zwykłych godzinach pracy, to jest pomiędzy 8.00 a 17.00, od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, z zastrzeżeniem, że 

naprawa nie może trwać dłużej niż 45 dni kalendarzowych. 

 

3) w §5 ust.5 otrzymuje brzmienie: 

 

5.W przypadku awarii sprzętu będącego przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się  

w ciągu 2 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia, do wstawienia aparatury 

zastępczej na czas naprawy, o parametrach nie gorszych niż zaoferowana aparatura. 

 

4) w §6 w ust.1pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 

4)zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 5 w wysokości 0,2% za każdy 

dzień nie dostarczenia aparatury zastępczej; 

 

5) w §6 w ust.1dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

 

6) zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 4 w wysokości 0,2% za każdy 

dzień przestoju aparatury przekraczający wskazany limit; 

 

2. W rozdziale X SWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  

1.Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, to jest do dnia 18.05.2021 r. włącznie. Bieg 

terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

3. W rozdziale XIII SWZ: 

 

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie do dnia 

19.04.2021 r. do godz. 10:00.  
 

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.04.2021 r. o godz. 11:00 poprzez ich odszyfrowanie 

za pomocą systemu miniPortal poprzez menu „Deszyfrowanie”. 
 

4. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy 

wprowadza się załącznik nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy po zmianach. 

 



 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ nie zostały 

zmienione. Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich 

miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 
 

 

 

Prezes Zarządu 

    dr Marek Działoszyński 

                                                                                             podpis na oryginale 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1) Załącznik nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy po zmianach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacja: 
www.bip.szpital.zgo.pl 

a/a TZ.280.8.2021  


