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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia są: 

„1) Sukcesywne dostawy jałowych, jednokrotnego użytku, zbiorczo zapakowanych zestawów wstępnie 

przygotowanych (rozpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonania operacji fakowitrektomii 

i witrektomii. 2) dzierżawa aparatu do fakowitrektomii wraz ze sprężarką”  
– nr referencyjny TZ.280.3.2021., TED 2021/S 094-246441 
 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 

 Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 zwanej dalej ustawą) w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły 

pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie wszystkich jednostek czasowych związanych z wykonywaniem 

obowiązków umownych przez Wykonawcę wymienionych w umowie w jednostkach roboczych (dniach, godzinach 

roboczych)? 

Uzasadnienie: 

Wykonawca nie pracuje w weekendy ani w dniu ustawowo wolne od pracy, wobec czego wszystkie terminy 

dotyczące obowiązków, które spoczywają na Wykonawcy powinny być zastrzeżone w jednostkach roboczych – 

tak, by termin zachował realnie tożsamą długość, bez względu na to kiedy rozpocznie bieg. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z treści umowy §2 ust. 3?  

Uzasadnienie: 

Umowa o zamówienie publiczne powinna zapewniać stabilność stosunku umownego, w szczególności w zakresie 

kwestii ceny. Przyznanie w umowie prawa negocjowania ceny stoi w istotnej sprzeczności ekonomicznej z 

interesem Wykonawcy, który nie widzi uzasadnienia obniżenia ceny. Cena ofertowa jest bowiem kalkulacją 

uwzględniająca prognozę zarówno obniżek jak i podwyżek cen w taki sposób aby zapewnić wykonawcy 

rentowność. Zastosowanie obniżki cen wobec Zamawiającego, a następnie podwyższenie cen na rynku 

producenckim w dalszym okresie zaburzałoby zatem równowagę finansową Wykonawcy, stawiając go tym 

samym w sytuacji niskiej opłacalności zamówienia, a nawet jej braku. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany, tym samym zmienia załącznik nr 3 do 

SWZ.  

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z §3 ust. 1 pkt 3 umowy?  

Uzasadnienie: 

Uprzejmie odsyłam do wyjaśnień dotyczących treści §2 ust. 3 umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
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Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający zgodzi się na zastrzeżenie w treści umowy, że zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany stawki podatku VAT nastąpi z dniem wejścia w życie przepisów prawa zmieniających tę stawkę – bez 

konieczności zawarcia przez strony aneksu do umowy? 

Uzasadnienie: 

Wykonawca nie ma wpływu na zmianę stawki podatku VAT i nie może wystawić faktur z nieobowiązującą 

stawką, wobec czego zwraca się z prośbą o doprecyzowanie jak powyżej.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie treści §3 ust. 3 lit. a)-d) umowy w brzmieniu: 

a) określonej w ust. 2 lit. a, wysokość wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, zostanie zmieniona maksymalnie 

o kwotę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego wyliczoną według zmienionej stawki danego podatku; 
b) określonej w ust. 2 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie maksymalnie o wartość zmiany całkowitego 

kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienia do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 

od kwoty wzrostu zmiany minimalnego wynagrodzenia; 
c) określonej w ust. 2 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie maksymalnie o wartość całkowitego kosztu 
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany lub zaoszczędzi na 

wprowadzonej zmianie przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego; 
d) określonej w ust. 2 lit. d,  składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie zmieniony maksymalnie 

o wysokość zmiany składek z tytułu składek na pracownicze plany kapitałowe z tym, że zmiany te mogą nastąpić nie 
wcześniej niż po 12 miesiącach obowiązywania umowy 
Uzasadnienie: 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie jak powyżej. Waloryzacja kwoty wynagrodzenia Wykonawcy powinna 

odpowiadać wartości wzrostu kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie treści §3 ust. 4-5 umowy w brzmieniu: 

4. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 2 (z wyłączeniem zmiany podatku VAT – w takim 

wypadku zmiana wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego 

zmieniającego tę stawkę i nie wymaga złożenia wniosku ani zawarcia przez Strony aneksu do umowy), 

Wykonawca lub Zamawiający będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do drugiej Strony o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku należy przedstawić wyczerpujące uzasadnienie dla zmiany 

wynagrodzenia, w tym w szczególności do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w 

jaki sposób i o ile zmiany określone w ust. 2 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania Przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać określenie kwoty, o jaką ma ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy. 

Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa powyżej, do 30 dni od daty 

ogłoszenia zmian, o których mowa w ust. 2, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń, a następnie 

przeprowadzenia negocjacji w celu udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 na koszty wykonania 

Przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

5. W terminie 14 dni od przedłożenia pisemnego wniosku, o którym mowa w ust.4 druga Strona pisemnie 

ustosunkuje się do niego, uwzględniając go w całości albo wnosząc swoje uzasadnione zastrzeżenia. W przypadku 

wniesienia zastrzeżeń, Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się 

zakończyć w terminie 14 dni od dnia dostarczenia tych zastrzeżeń. 

Uzasadnienie: 
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- Wykonawca nie ma wpływu na zmiany stawki podatku VAT i nie może wystawić faktury z nieobowiązującą 

stawką, wobec czego zmiana ceny brutto winna następować z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego 

tę stawkę.  

- Brak jest podstaw do ograniczania przez Zamawiającego prawa Wykonawcy do ubiegania się o waloryzację 

wynagrodzenia poprzez wprowadzenie umownego terminu w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie treści §4 ust. 3 umowy w brzmieniu: 

Wykonawca zobowiązuje się – w miarę posiadanych możliwości – do informowania Zamawiającego (z 14 dniowym 

wyprzedzeniem) o spodziewanych brakach towarów objętych umową oraz zagwarantowanie w związku z tym 

realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego. 
Uzasadnienie: 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że obowiązek informowania o spodziewanych brakach towarów będzie 

dotyczyć tylko przypadków, w których Wykonawca będzie miał możliwość uzyskania i przekazania 

Zamawiającemu ww. komunikatu – Wykonawca nie powinien bowiem ponosić negatywnych konsekwencji (jak 

np. niewykonanie obowiązku umownego) w przypadku zaistnienia okoliczności, na które nie ma wpływu.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie treści §5 ust. 2 i 5 umowy w brzmieniu: 

2. Zapłata należności za dostawy wyrobów dokonywana będzie w formie polecenia przelewu na podstawie 

miesięcznej faktury VAT wystawionej po każdorazowym dokonaniu dostaw, na rachunek bankowy wskazany w tej 

fakturze. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będą dokumenty dostaw, o których mowa w §4 

ust. 4. 

(…). 

5. Faktura VAT musi być wystawiona w języku polskim. Faktura VAT zostanie dostarczona do Zamawiającego 

najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym powinna być wystawiona zgodnie z ust. 1, do sekretariatu 

Zamawiającego lub elektronicznie w formacie pdf na adres sekretariat2@szpital.zgora.pl  lub za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). W przypadku faktury papierowej nie może być ona wypisana 

ręcznie ani drukowana na drukarce igłowej. 

Uzasadnienie: 

- Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 424):  

Strony transakcji handlowej nie mogą ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę 

towaru lub wykonanie usługi. 

- Ponadto, Wykonawca prosi o zastrzeżenie, że rozliczenia będą następować w ramach wykonywania dostaw na 

bieżąco – tj. po każdym wykonaniu dostawy Wykonawca wystawi fakturę, na której podstawie Zamawiający 

ureguluje należne wynagrodzenie.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie treści §6 ust.1 i ust. 4 umowy w następującym brzmieniu oraz na 

wykreślenie ust. 2: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
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1) 20% niezrealizowanej części kwoty netto wymienionej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy lub 

rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących wyłącznie po stronie  Wykonawcy, 

2) 2% wartości niedostarczonego w terminie towaru, za każdy  rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnej 

dostawy – nie więcej jednak niż 20% tej wartości, 

3) 3% wartości dostaw objętych daną fakturą VAT w przypadku nieprawidłowego jej wystawienia, 

4) 0,5% wartości dostaw lub usług objętych daną fakturą, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku 

przekroczenia terminu dostarczenia faktury, o którym mowa w § 5 ust. 3 i 4, 

5) 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w instalacji urządzeń, o których mowa w § 8 

ust.1 – nie więcej jednak niż 1.000,00 zł, 

6) 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w przypadku niezachowania terminu naprawy 

określonego w § 8 ust. 9 oraz terminu dostarczenia Zamawiającemu urządzeń zastępczych, o których mowa w § 8 

ust. 10 – nie więcej jednak niż 1.000,00 zł. 

(…). 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20 % wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1. 
Uzasadnienie: 

- Wykonawca prosi o zastrzeżenie maksymalnej wielkości naliczanych kar umownych w stosunku do kar 

naliczanych za każdy dzień zwłoki. 

- Kara umowna naliczana w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy powinna być naliczana od 

wartości jeszcze niezamówionego asortymentu, w przeciwnym wypadku miałaby tę samą wartość niezależnie od 

stopnia realizacji umowy, co byłoby rażąco niesprawiedliwe. 

- Wykonawca prosi też o obniżenie wysokości kar umownych oraz o ich naliczanie od wartości netto a nie brutto, 

bowiem tylko ta wartość ma dla Wykonawcy ekonomiczne znaczenie. Podatek VAT jest daniną publiczną, której 

Wykonawca jest jedynie płatnikiem. Wykonawca nie może też ponosić odpowiedzialności, za okoliczności przez 

siebie niezawinione.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie treści §7 ust. 2 umowy w brzmieniu: 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie siedmiu dni odpowiednio od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego (w 

przypadku reklamacji ilościowej)  oraz od otrzymania reklamowanego towaru (w przypadku reklamacji 

jakościowej) do uzupełnienia brakującego towaru albo wymiany kwestionowanych wyrobów na wolne od wad. 
Uzasadnienie: 

Wykonawca nie może ustosunkować się do reklamacji ilościowej przed odebraniem reklamowanego towaru, 

bowiem rozpatrzenie takiej reklamacji wymaga jego naocznego zbadania, w związku z czym Wykonawca prosi o 

rozgraniczenie terminów w zakresie reklamacji jakościowych i ilościowych.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie treści §9 ust. 2 umowy w brzmieniu: 

W przypadku zawinionego wyłącznie przez Wykonawcę nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy 

przez  Wykonawcę, szczególnie w zakresie niezgodności dostaw wyrobów z zamówieniem pod względem 

jakościowym i ilościowym lub w razie zwłoki z dostawami wyrobów w stosunku do terminów określonych w § 4 ust. 

2 lub w § 7 ust. 2 o okres dłuższy niż 10 dni,  Zamawiający może odstąpić od umowy po uprzednim pisemnym 

wezwaniu Zamawiającego do należytego wykonania umowy i pod warunkiem bezskutecznego upływu 

wyznaczonego Wykonawcy terminu dodatkowego. 
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Uzasadnienie: 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że skutki, o których mowa powyżej mogą nastąpić jedynie w przypadku, 

gdy brak realizacji lub brak terminowej realizacji zamówienia nastąpił wskutek okoliczności zawinionych 

wyłącznie przez Wykonawcę – Wykonawca nie może bowiem ponosić odpowiedzialności za działania lub 

zaniechania innych podmiotów, w tym – Zamawiającego. Ponadto, Wykonawca prosi o zastrzeżenie obowiązku 

wezwania Wykonawcy na piśmie do wykonania obowiązków umownych i wyznaczenia dodatkowego terminu 

przed odstąpieniem od umowy. Umowa o wykonanie zamówienia publicznego powinna gwarantować stabilność 

stosunku prawnego powstałego wskutek jej zawarcia, a odstąpienie powinno stawić ostateczność. 

Odpowiedź: Zamawiający zastępuje wyraz „opóźnienia” wyrazem „zwłoki”, tym samym zmienia załącznik 

nr 3 do SWZ, w pozostałym zakresie Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie treści §11 umowy w brzmieniu: 

Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności – z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w treści umowy - i będzie dopuszczona w granicach unormowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 11 września 2019 r. w formie dwustronnie podpisanego aneksu do umowy. 
Uzasadnienie: 

Uprzejmie odsyłam do przedstawionych powyżej wyjaśnień dotyczących zmiany ceny brutto w przypadku zmiany 

stawki podatku VAT. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie  art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych,  dokonuje następujących zmian treści SWZ: 

 

Zmiana I 

 

W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 3 do SWZ (wzór umowy) Zamawiający wprowadza Załącznik nr 3 do 

SWZ po modyfikacji (wzór umowy)  z dnia 16.06.2021 r. 
 

UWAGA 

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

gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

 

 

          Dyrektor ds lecznictwa 

      Antoni Ciach 

 podpis na oryginale 
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