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Zielona Góra 17.01.2022 r. 
 
 
Nr referencyjny: TZ.280.79.2021 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na: Zakup 
nowej wersji systemu planowania radioterapii (upgrade) wraz z niezbędnym sprzętem 

 
ZAWIADOMIENIE 

o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 

 
 Zamawiający - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., 
zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz.1129 ze zm.), niniejszym udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz 
z wyjaśnieniami. 
 
Pytanie nr 1 
Dot. SWZ rozdz. IX termin wiązania ofertą. 
Zamawiający mając na uwadze termin wykonania zamówienia w części obejmującej dostarczenie 
przedmiotu zamówienia, który został określony na 27 kwietnia 2022 r., proszony jest o skrócenie okresu 
związaniu ofertą z 90 dni na 30 dni od dnia otwarcia ofert, a terminu przedłużenia związania ofertą z 60 
dni na 14 dni. 
Okres związania ofertą jest okresem, w którym zamawiający może żądać od wykonawcy zawarcia umowy 
i realizacji zamówienia na warunkach i zasadach określonych w dokumentacji postępowania, w tym więc 
wykonania zamówienia w termiach określonych w SWZ. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 
określony został w SWZ na 27 kwietnia 2022 r. co, zgodnie z obecną treścią SWZ oznacza, że może on 
wynosić 4 dni od dnia upływu terminu związania ofertą, który mija 23 kwietnia 2022 r. 
Przedmiot zmówienia w tym dostarczenie sprzętu komputerowego oraz wskazany przez Zamawiającego 
termin rozliczenia umowy dotacji zawartej przez Zamawiającego z Ministrem Zdrowia, wskazują na 
potrzebę sprawnego przeprowadzenia postępowania o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego w pierwszym możliwym terminie. Przystąpienie przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia jest możliwe dopiero po wyborze oferty oraz podpisaniu umowy. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
Pytanie nr 2 
Dot. załącznika nr 2 do SWZ – FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – B. 
Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż wymagany czas reakcji określony w poz. 11 (DODATKOWE 
FUNKCJONALNOŚCI DO POSIADANEGO SYSTEMU) obowiązuje w dni robocze, tj. od poniedziałku do 
piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymagany czas reakcji określony w poz. 11 (DODATKOWE 
FUNKCJONALNOŚCI DO POSIADANEGO SYSTEMU) obowiązuje w dni robocze, tj. od poniedziałku do 
piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych. 
 
Pytanie nr 3 
Dot. załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy § 5 
Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż umożliwi Wykonawcy realizację usług zdalnej diagnostyki 
przedmiotu umowy poprzez zapewnienie przez Zamawiającego stałego połączenie usług zdalnych do 
serwerów internetowych umożliwiających zdalne wsparcie i zdalną reakcję serwisową. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż umożliwi Wykonawcy realizację usług zdalnej diagnostyki 
przedmiotu umowy poprzez zapewnienie przez Zamawiającego stałego połączenia usług zdalnych do 
serwerów internetowych umożliwiających zdalne wsparcie i zdalną reakcję serwisową. 
 
 
Pytanie nr 4 
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Dot. załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy § 5 ust. 5 
Zamawiający proszony jest o skrócenie gwarantowanej dostępności części zamiennych do 5 lat od daty 
podpisania protokołu instalacji. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie, tym samym zmienia zapis w załączniku 
nr 3 do SWZ, wzór umowy §5 ust. 5. 
 
Pytanie nr 5 
Dot. załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy § 5 
Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż w ramach czynności podpisywania kart pracy (raportów 
serwisowych) dokumentujących przeprowadzone naprawy oraz przeglądy systemu dopuszcza 
wykorzystanie podpisu elektronicznego Adobe Sign lub innych podobnych rozwiązań. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ramach czynności podpisywania kart pracy (raportów 
serwisowych) dokumentujących przeprowadzone naprawy oraz przeglądy systemu dopuszcza 
wykorzystanie podpisu elektronicznego Adobe Sign lub innych podobnych rozwiązań. 
 
Pytanie nr 6 
Dot. załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy, § 6 ust. 1 lit. a i b.  
Prosimy o zmianę wysokości kar umownych przewidzianych w w/w zapisach z 0,5% na 0,3%. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
Pytanie nr 7 
Dot. załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy, § 6 ust. 1 lit. c i d. 
Prosimy o zmianę wysokości kar umownych przewidzianych w w/w zapisach z 0,2% na 0,1%. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
Pytanie nr 8 
Dot. załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy, § 8. 
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych prosimy o dodanie do § 8 
okoliczności zmiany terminu realizacji umowy w następującym brzmieniu: „Dopuszcza się zmianę 
postanowień umowy w zakresie terminu realizacji na następujących warunkach - zmiana terminu 
wykonania zamówienia w związku z nieudostępnieniem przez Zamawiającego sprzętu, infrastruktury lub 
pomieszczeń niezbędnych do realizacji umowy. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionej okoliczności 
termin realizacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 
jej przedmiotu w sposób należyty.” 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
Pytanie nr 9 
Dot. załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy, § 8. 
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych prosimy o dodanie do § 8 
okoliczności zmiany terminu realizacji umowy w następującym brzmieniu: „Dopuszcza się zmianę 
postanowień umowy w zakresie terminu realizacji na następujących warunkach - zmiana terminu 
wykonania zamówienia w związku z niewyznaczeniem przez Zamawiającego osób do przeszkolenia lub 
niemożliwością uczestnictwa zgłoszonych przez Zamawiającego osób w szkoleniu. W przypadku 
wystąpienia wyżej wymienionej okoliczności termin realizacji szkoleń może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.” 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
 

PREZES ZARZĄDU 
dr Marek Działoszyński 
(podpis na oryginale) 


