
 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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. 

 

 

Zielona Góra, dnia 07.12.2020 r. 

I 

ZAWIADOMIENIE  

o udzieleniu wyjaśnień treści Zaproszenia do składania ofert cenowych oraz załącznika 

 

Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.221.23.2020 – 

prowadzonym w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych na: „Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji 

aparatów do hemodializy” wniesiono następujące pytania: 

 

Pytanie nr 1 

jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o: 

1) modyfikację par. 6 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy na następujący: "10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku 

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

Wykonawcy"; 

2) modyfikację par. 6 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy na następujący: "0,5% wartości niedostarczonego towaru, za każdy  

rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu poszczególnej dostawy"; 

3) usunięcie kar umownych przewidzianych w par. 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 5, jako że Wykonawca nie może być karany za czynności 

nie mające wpływu na należyte wykonanie umowy; 

4) wprowadzenie odpowiednich zapisów do umowy, dot. niestosowania kar umownych, w przypadku jeśli opóźnienia będą 

spowodowane działaniem siły wyższej, w tym Covid-19; 

5) przewidzenie zmiany wartości umowy brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT; 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia załącznik nr 3 – wzór umowy bez zmian 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści preparaty równoważne do wskazanych z nazwy w opisie przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź 

Ze względu na brak przedłożonej informacji określających preparaty równoważne Zamawiający nie może wyrazić zgody. 

 

Pytanie nr 3 

czy Zamawiający w poz. 1 dopuści preparat w opakowaniu 5 l? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie jaką ilość opakowań 5 l 

należy zaoferować? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza preparaty pakowane po 5 l – ilość zostaje podwojona /96/ - tym samym Zamawiający modyfikuje 

Załącznik nr 2 – formularz cenowo-techniczny po zmianach. 

 

II 

ZAWIADOMIENIE 

o zmianie terminu składania ofert 

 

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania oraz dokonanymi zmianami treści Zaproszenia do 

składania ofert cenowych przedłuża termin składania ofert na dzień 15.12.2020 r. do godziny 10:00.    

 

 

W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej termin przesłania hasła, umożliwiającego otwarcie oferty: 15.12.2020r. 

w godzinach od 10:10 do 10:50. 

 

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach Zaproszenia do składania ofert 

cenowych, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

          
        ZAMAWIAJĄCY 

        Prezes Zarządu 

        dr Marek Działoszyński 

        podpis na oryginale 

Załączniki: 

Formularz cenowo-techniczny do Zaproszenia do składania ofert cenowych po zmianach II 

         

Otrzymują: 

www.bip.szpital.zgo.pl 

a/a TZ.221.23.2020                                                                                    

http://www.bip.szpital.zgo.pl/

