
Nr referencyjny  TZ.372.23.2020 Zielona Góra, dnia 31.03.2020 r.

ZAWIADOMIENIE 
 udzieleniu wyjaśnień treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  zmianie treści SIWZ, oraz

zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający  niniejszym  informuje,  zgodnie  z  art.  38  ust.  1  i  2   ustawy  Prawo  zamówień
publicznych, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.372.23.2020 – prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na  Dostawa, montaż i  rozmieszczenie wyposażenia medycznego dla
komórek organizacyjnych Szpitala, wniesiono następujące pytania: 

Pytanie nr 1 Dot. Wózek do transportu w pozycji leżącej
Czy  Zamawiający  dopuści  wózek  z  regulacją  wysokości  570-990  mm  co  nieznacznie  różni  się  od
oczekiwanego ?
Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający dopuszcza.  Tym samym Zamawiający  zmienia  załącznik  nr  2  do SIWZ,
formularz cenowo techniczny.

Pytanie nr 2 Dot. Wózek do transportu w pozycji leżącej
Czy Zamawiający dopuści wózek długości całkowitej 2115 mm i szerokości 880 mm co minimalnie różni się
od oczekiwanego ?
Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający dopuszcza.  Tym samym Zamawiający  zmienia  załącznik  nr  2  do SIWZ,
formularz cenowo techniczny.

Pytanie nr 3 Dot. Wózek do transportu w pozycji leżącej
Czy Zamawiający dopuści barierki boczne ze stali nierdzewnej co jest równoważne do chromowanych ?
Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający dopuszcza.  Tym samym Zamawiający  zmienia  załącznik  nr  2  do SIWZ,
formularz cenowo techniczny.

Pytanie nr 4 Dot. Wózek do transportu w pozycji leżącej
Czy Zamawiający dopuści regulację wezgłowia -25° - 60° ?
Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający dopuszcza.  Tym samym Zamawiający  zmienia  załącznik  nr  2  do SIWZ,
formularz cenowo techniczny.

Pytanie nr 5 Dot. Wózek do transportu w pozycji leżącej
Czy  Zamawiający  dopuści  wózek  bez  prowadnicy  na  kasetę  RTG  ponieważ  całe  leże  jest  z  HPL oraz
odejmowany materac umożliwia podłożenie kasety na całej długości pod materac?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6
Czy zamawiający pozwoli na składanie oferty na poszczególne pozycje osobno. Podzielenie zamówienia na
części  pozwoli  zaoferować  o  wiele  lepsze  warunki  cenowe  gdyż  asortyment  jest  szeroki  i  nie  jest
produkowany przez jednego producenta. 
Odpowiedź:  Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na wydzielenie pozycji  do osobnego pakietu lub podział zamówienia na
osobne pakiety;
nr 1 Wózek do transportu w pozycji leżącej
nr 2 Wózek transportowy w pozycji siedzącej 
nr 6 Stanowisko do pobierania krwi 
nr 7 Stół rehabilitacyjny 
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Pozwoli to na udział większej ilości oferentów a dla Zamawiającego uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8
w  związku  z  ogłoszonym  stanem  zagrożenia  epidemicznego  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13.03.2020r., Dz. U. 2020, poz. 433 z późn. zm.) Stryker, zwraca się
z  prośbą  o  rozważenie  możliwości  wprowadzenia  -  na  czas  trwania  stanu  zagrożenia  epidemicznego  -
racjonalizacji procedur zamówień publicznych poprzez przeprowadzenie wyżej wymienionego postepowania
o zamówienie publiczne w formie elektronicznej.
Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronach UZP:
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej.  Sposób oraz
formę składania dokumentów Zamawiający szczegółowo określa w treści SIWZ (tj. Rozdział XV, XX oraz
XXII). Treść SIWZ po zmianach stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 9 Dotyczy Poz. 3 Wózek zabiegowy
Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy opisany poniżej?
Stolik zabiegowy, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażony w 2 blaty; konstrukcja 
szkieletowa z profili zamkniętych; uchwyt do przetaczania po prawej stronie; Wyposażony w stelaż z 
pokrywą do worka. 
Wymiar całkowity : 1030x530x890 Wymiary blatu:900x450
Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 Dotyczy Poz. 4 Stolik zabiegowy
Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy opisany poniżej?
Stolik  zabiegowy  z  dwoma  blatami  stalowymi  malowanymi  proszkowo.  Konstrukcja  stalowa  malowana
proszkowo.  Podstawa  z  kółkami  kierunkowymi  w  tym  2  z  blokadą.  Udźwig  blatu  do  15  kg.  Stolik
wyposażony w 2 uchylne miski na odpady. Wysokość 80 cm, szerokość 78 cm, głębokość 45 cm.
Odpowiedź:  Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 11 Dotyczy Poz. 5 Wózek do czystej i brudnej bielizny
Czy Zamawiający dopuści wózek do czystej i brudnej bielizny opisany poniżej?
Wózek o konstrukcji ze stali nierdzewnej. Korpus pokryty melaminą. Powierzchnia robocza pokryta z obu
stron laminatem wysokociśnieniowym. Krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS. Podstawa na 4 kółkach
obrotowych w tym dwa z blokadą o średnicy 125 mm. Wózek wyposażony w szafkę dwudrzwiową wewnątrz
dwie półki, szafka z uchwytami z trzech stron. Drzwiczki szafki otwierane do kąta 270 stopni. Dodatkowo
dwa  stelaże  na  odpady  z  pokrywami  otwieranymi  pedałowo.  Wysokość  1093  mm,  głębokość  618  mm,
szerokość 1068 mm.
Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający dopuszcza.  Tym samym Zamawiający  zmienia  załącznik  nr  2  do SIWZ,
formularz cenowo techniczny.

Pytanie nr 12 Dotyczy Poz. 1-Wózek transportowy- 20 szt.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy o poniższych parametrach:
 Konstrukcja wózka wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, 

odpornym na uszkodzenia  mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
 Długość całkowita: 2070 mm 
 Szerokość całkowita: 800 mm 
 Wymiary całkowite leża: 1850 x 590 mm
 Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 560 do 960 mm  za pomocą obustronnej 

dźwigni nożnej
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 Reg. Pozycji Trendelenburga ok. 18 st. i anty – Trendelenburga ok. 10 st. Za pomocą sprężyny 
gazowej z blokadą

 Leże dwusegmentowe wypełnione płytą HPL przezierne dla promieni RTG,  pokryte odejmowanym 
materacem o gr. 40 mm w kolorze czarnym

 Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych jednoosiowych
 Wózek wyposażony w chromowane poręcze do prowadzenia wózka
 Barierki boczne chromowane- składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku,
 Regulacja segmentu pleców do 65 st. za pomocą sprężyny gazowej
 Pod leżem tunel na kasetę RTG
 Wózek o otwartej konstrukcji podwozia, bez tworzywowej osłony, wózek wyposażony w metalowy 

kosz na podręczne rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem łatwy w utrzymaniu w czystości
 4 koła jezdne o średnicy 150 mm, wykonane z tworzywa z blokada centralną i kierunkową. Dźwignie

blokady oznaczony kolorystycznie
 Bezpiecznie obciążenie robocze 170 kg 

 Wieszak kroplówki na 2 haczyki 
Odpowiedź: Tak,  Zamawiający dopuszcza.  Tym samym Zamawiający  zmienia  załącznik  nr  2  do SIWZ,
formularz cenowo techniczny.

Pytanie nr 13 Dotyczy Poz.6- Stanowisko do pobierania krwi-2 szt.
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  stanowisko  do  pobierania  krwi  o  wymiarach  zewnętrznych
wynoszących: szerokość: 810 mm, długość: 780 mm, wysokość: 860 mm, wymiary siedziska: szerokość: 460
mm, głębokość: 400mm, wysokość oparcia 380 mm?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu opisanego w pytaniu pod warunkiem, że
będzie  on  spełniał  pozostałe  wymagania  opisane  w  formularzu  cenowo-technicznym.  Tym  samym
Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ, formularz cenowo techniczny.   

Pytanie nr 14 Dotyczy poz. Wózek do czystej i brudnej bielizny:
Czy Zamawiający dopuści wózek do czystej i brudnej bielizny o wymiarach szafki (szer.x gł. x wys.), 550 x
530 x 685mm, (szafka wyposażona w dwie półki, wysokość użytkowa szafki  3 x 218mm).
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu opisanego w pytaniu pod warunkiem, że
będzie  on  spełniał  pozostałe  wymagania  opisane  w  formularzu  cenowo-technicznym.  Tym  samym
Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ, formularz cenowo techniczny. 

Pytanie nr 15  Dotyczy poz. Stanowisko do pobierania krwi 
Czy Zamawiający  dopuści stanowisko do pobierania krwi o poniższych parametrach:
Stanowisko dwustronne, z półką pomocniczą oraz 1 podłokietnikiem do podparcia przedramienia pacjenta z
możliwością dostosowania wysokości  do wzrostu pacjenta,  podstawa fotela wykonana z profili  stalowych
malowanych proszkowo, siedzisko i podłokietnik wykończone materiałem typu skay łatwym do utrzymania w
czystości, minimalne obciążenie 120 kg. Podstawa wyposażona w tworzywowe nakładki.  
Wymiary: zewnętrzne: szer. całkowita 890mm, gł. 805mm wys. 825mm, wymiary siedziska: od szer.370mm,
gł. 450mm (+/-50mm)  Wys. 470mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
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Pytanie nr 16 Dotyczy poz. Wózek do transportu w pozycji leżącej:
Czy Zamawiający dopuści uchwyt na butlę z tlenem zamiast kosza?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu opisanego w pytaniu pod warunkiem, że
będzie  on  spełniał  pozostałe  wymagania  opisane  w  formularzu  cenowo-technicznym.  Tym  samym
Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ, formularz cenowo techniczny. 

Pytanie nr 17 Dotyczy poz. Wózek do transportu w pozycji leżącej:
Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 500-900 mm? Parametr ten nieznacznie różni się
od wymaganego.
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu opisanego w pytaniu pod warunkiem, że
będzie  on  spełniał  pozostałe  wymagania  opisane  w  formularzu  cenowo-technicznym.  Tym  samym
Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ, formularz cenowo techniczny.  

Pytanie nr 18 Dotyczy Poz 7 Stół rehabilitacyjny 
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie 48-92cm?
Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający dopuszcza.  Tym samym Zamawiający  zmienia  załącznik  nr  2  do SIWZ,
formularz cenowo techniczny.   

Pytanie nr 19 Dotyczy poz. Wózek do transportu w pozycji leżącej:
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu pleców w zakresie od -27 do + 65 stopni?
Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający dopuszcza.  Tym samym Zamawiający  zmienia  załącznik  nr  2  do SIWZ,
formularz cenowo techniczny. 

Pytanie nr 20 Dotyczy Poz 7 Stół rehabilitacyjny 
Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach 2050 x 650mm?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ,
formularz cenowo techniczny. 

Pytanie nr 21 Dotyczy Poz 7 Stół rehabilitacyjny 
Czy Zamawiający dopuści stół o udźwigu 180kg?
Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający dopuszcza.  Tym samym Zamawiający  zmienia  załącznik  nr  2  do SIWZ,
formularz cenowo techniczny. 

UWAGA!
1. Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany maja zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet

tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.
2. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 524137-N-2020 z

dnia 17.03.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje 
następujących zmian treści SIWZ:

Zmiana I
W miejsce dotychczasowego SIWZ wprowadza się SIWZ PO ZMIANACH 

Zmiana II
W miejsce dotychczasowego załącznika nr 1 do SIWZ formularz ofertowy wprowadza się załącznik nr 1 do
SIWZ PO ZMIANACH formularz ofertowy po zmianach
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Zmiana III
W miejsce dotychczasowego załącznika nr 2 do SIWZ formularz cenowo-techniczny wprowadza się 
Załącznik nr 2 do SIWZ PO ZMIANACH formularz cenowo-techniczny po zmianach

UWAGA!
1. Dokonane zmiany maja zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet tam gdzie w niniejszym

piśmie nie zostały wymienione.
2. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 524137-N-2020 z

dnia 17.03.2020 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ na podstawie art. 12a 
ustawy Prawo zamówień publicznych wydłuża termin składania ofert tj. do dnia 06.04.2020 r. do godz. 
10:30 oraz zmienia termin otwarcia ofert tj. na dzień 06.04.2020 r. do godz. 11:00. Tym samym:

1. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XVIII SIWZ pkt 1.2.
Było: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 01.04.2020  r. o godzinie 10:30
Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 06.04.2020  r. o godzinie 10:30

2. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: 
Było: Rozdział XX SIWZ pkt 6.
Wykonawca  powinien  zamieścić  ofertę  wraz  z  pozostałymi  dokumentami,  oświadczeniami  w  kopercie,
opisanej w następujący sposób:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
Dział Zamówień Publicznych

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26
Oferta do przetargu nieograniczonego na: 

"Dostawa, montaż i rozmieszczenie wyposażenia medycznego dla komórek organizacyjnych Szpitala"
– nr ref.: TZ.372.23.2020

Nie otwierać przed 01.04.2020 r. godz. 11:00
Koperta dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy

Jest:Rozdział XX SIWZ pkt XX.I) ppkt 6. 
Wykonawca  powinien  zamieścić  ofertę  wraz  z  pozostałymi  dokumentami,  oświadczeniami  w  kopercie,
opisanej w następujący sposób:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
Dział Zamówień Publicznych

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26
Oferta do przetargu nieograniczonego na: 

"Dostawa, montaż i rozmieszczenie wyposażenia medycznego dla komórek organizacyjnych Szpitala"
– nr ref.: TZ.372.23.2020

Nie otwierać przed   06.04  .2020 r. godz. 11:00  
Koperta dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy
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3. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXII SIWZ pkt 1.
Było: Rozdział XXII SIWZ pkt 1.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej  Górze  sp.  z  o.o.,  65-046  Zielona  Góra,  ul.  Zyty  26  w  pokoju  nr  201  (sekretariat,  bud.  A-
administracja), nie później niż do 01.04.2020 r. do godziny 10:30.

Jest:  Rozdział XXII SIWZ
XXII.I). W przypadku złożenia oferty w formie tradycyjnej (papierowej) :

1. Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  tj.  w  Szpitalu  Uniwersyteckim  im.  Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 w pokoju nr 201
(sekretariat, bud. A-administracja), nie później niż do 06.04.2020 r. do godziny 10:30.

2. W przypadku  otrzymania  przez  Zamawiającego oferty  po  terminie  podanym w pkt.  1  niniejszego
rozdziału  Zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi  Wykonawcę  o  złożeniu  oferty  po  terminie  oraz
niezwłocznie zwróci ofertę.

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 06.04.2020 r. o godzinie 11:00 w sali nr
203 (budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

XXII.II). W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępne-

go na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 06.04.2020 r. do godziny 10:30.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2020 r., o godzinie 11:00 w pokoju nr 115  (budynek administracji ) w

siedzibie Zamawiającego.
3.  Otwarcie  ofert  następuje  poprzez  użycie  aplikacji  do  szyfrowania  ofert  dostępnej  na  miniPortalu  i

dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

UWAGA!
1. Dokonane zmiany maja zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet tam gdzie w niniejszym

piśmie nie zostały wymienione.
2. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 524137-N-2020 z

dnia 17.03.2020 r.

Prezes Zarządu
Marek Działoszyński
podpis na oryginale

Załączniki:
- SIWZ PO ZMIANACH,
- Załącznik nr 1 do SIWZ PO ZMIANACH,
- Załącznik nr 2 do SIWZ PO ZMIANACH,
Publikacja:
www.bip.szpital.zgo.pl
a/a TZ.372.23.2020

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.

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