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Nr referencyjny: TZ.372.35.2020                                 Zielona Góra 06.07.2020 r. 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmianie treści SIWZ  oraz zmianie 
terminu składania i otwarcia ofert. 

 
 

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. niniejszym informuje, 
zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 
referencyjny: TZ.372.35.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup aparatów USG wraz 
z osprzętem – 2 szt. dla |Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii 
Naczyniowej, wniesiono następujące pytania: 
 
PYTANIE 1 
Dotyczy SWIZ, ROZDZIAŁ XXIV. OPIS KRYTERIÓW:  
Prosimy o modyfikację i ujednolicenie kryteriów oceny ofert i ilości punktów oraz sposobu obliczeń tychże 
kryteriów przy wyborze najkorzystniejszej oferty, a co za tym idzie usunięcie istotnego błędu formalnego SIWZ. 
Zamawiający w punktach ROZDZIAŁ XXIV. 1.1 zamierza przyznać 95 punktów cenie oferowanej, natomiast w 
SIWZ.ROZDZIAŁ XXIV. 2.1. Zamawiający ustala inne kryterium ceny ofertowanej (maksymalna ilość punktów 
jaką można uzyskać w kryterium „cena ofertowa” wynosi 80 punktów) za to samo kryterium. Prosimy o 
wyjaśnienia która ocena jest wiążąca.  
Przy gwarancji, jako znaczenie Zamawiający podaje 5 pkt, podczas gdy w opisie można uzyskać 20 punktów.  
Jednocześnie wskazujemy, iż znaczenie kryteriów cena 95, gwarancja 5 jest podane zarówno w SIWZ jaki 
ogłoszeniu o przedmiotowym postepowaniu. Niejasności pojawiają się w opisie kryteriów. Prosimy o 
wyjaśnianie jak finalnie Zamawiający zamierza oceniać oferty, przyznając za cenę 95 pkt i za gwarancję 5 czy 
odpowiednio 80 i 20?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią Sekcji IV pkt 2. 2) Ogłoszenia o zamówienia nr 548854-N-2020 oraz 
Rozdziału XXIV SIWZ w niniejszym postępowaniu przyjął następujące kryteria oceny ofert: 

cena ofertowa  = 95 pkt 
okres gwarancji  = 5 pkt 

Tym samym Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w pkt 2.2 Rozdziału XXIV SIWZ, który po poprawie otrzymuje 
brzmienie: 
2.2. Składnik B - dotyczy kryterium „okres gwarancji” (maksymalna ilość punktów jaką można  uzyskać w 

kryterium „okres gwarancji” wynosi 5 punktów), gdzie: 
„ilość punktów uzyskana przez ofertę” oznacza ilość punktów ustalonych dla badanej oferty zgodnie 
z poniższymi zasadami: 
- za okres gwarancji wynoszący 24 miesiące    –    0 pkt 
- za okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy    –    1 pkt 
- za okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy    –    3 pkt 
- za okres gwarancji wynoszący co najmniej 60 miesięcy –    5 pkt 

 
PYTANIE 2 
dotyczy pkt 114, Załącznik nr 2 do SIWZ PO ZMIANACH:  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga również oprogramowania do badań naczyniowych oraz 
TCD. Dla potrzeb oddziału wewnętrznego wymóg takiego oprogramowania jest zasadny i zapewni 
Zamawiającemu znacznie większe spektrum badań pacjentów.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wszystkie wymagania w zakresie oprogramowania wskazał w pkt 114 formularza cenowo-technicznego 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ PO ZMIANACH II. 
 
PYTANIE 3 
dotyczy pkt 118, Załącznik nr 2 do SIWZ PO ZMIANACH:  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium posiadający rozwiązanie 
równoważne w postaci głowicy convex wykonanej w technologii PureWave z możliwością wykonywania badań 
kontrastowych, elastografią shearwave, obrazowaniem harmonicznym, pracująca w zakresie 1-5 MHz?  
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 
PYTANIE 4 
dotyczy pkt 119, Załącznik nr 2 do SIWZ PO ZMIANACH:  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający mimo dopuszczenia innych głowic nadal wymaga w ramach każdego z 
dopuszczenia trybu obrazowania ze środkiem kontrastującym na głowicy sektorowej do badań echokardiograficznych. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zgadza się z Wykonawcą. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 54 
z dnia 01.07.2020 dopuścił zaoferowanie głowicy kardiologicznej pracującej w zakresie częstotliwości 2-4 MHz, 
posiadająca 80 elementów i kąt skanowania 90 stopni bez określenia wymogu trybu obrazowania ze środkiem 
kontrastującym na głowicy sektorowej do badań echokardiograficznych. 
 
 

ZMIANA TREŚĆ SIWZ 
W konsekwencji udzielenia odpowiedzi na pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ  w następujący sposób: 
W miejsce dotychczasowego załącznika: 
Załącznik nr 2 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny 
wprowadza się załącznik: 
Załącznik nr 2 po zmianach II – Formularz cenowo-techniczny po zmianach II 

 
 

W konsekwencji dokonanych zmian, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w następujący 
sposób: 

 
Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść:  
1.  ROZDZIAŁ XVIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, pkt 1.2. 
Było: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 07.07.2020 r. o godzinie 10:00. 
Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 09.07.2020 r. o godzinie 10:00. 
 
2. ROZDZIAŁ XX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT, XX.I Zapisy dotyczące składania oferty 
w formie tradycyjnej (papierowej), pkt 6  
Było: 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: 

Zakup aparatów USG wraz z osprzętem – 2 szt. dla |Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz 
Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej  

– nr ref.: TZ.372.35.2020 
Nie otwierać przed 07.07.2020 r. Godz. 11:00 

 
 
Jest: 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: 

Zakup aparatów USG wraz z osprzętem – 2 szt. dla |Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz 
Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej  

– nr ref.: TZ.372.35.2020 
Nie otwierać przed 09.07.2020 r. Godz. 11:00 

 
 
3. ROZDZIAŁ XXII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Było:  
1. Ofertę należy złożyć: 

1.2. za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu, nie później niż do 07.07.2020 r. do godziny 10:00 
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Jest:  
1. Ofertę należy złożyć: 

1.2. za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu, nie później niż do 09.07.2020 r. do godziny 10:00 
 

4. ROZDZIAŁ XXII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Było:  
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2020 r. o godzinie 11:00 w Sali nr 115 (budynek administracji) w siedzibie 
Zamawiającego. 
Jest: 
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2020 r. o godzinie 11:00 w Sali nr 115 (budynek administracji) w siedzibie 
Zamawiającego. 
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje 
stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr  548854-N-2020 z dnia 09.06.2020r. 
 
Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet tam gdzie 
w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.                                                                         

 
Załącznik: 
 - Załącznik nr 2 po zmianach II – Formularz cenowo-techniczny po zmianach II 
                 
           ZAMAWIAJĄCY: 
        

PREZES ZARZĄDU 
Marek Działoszyński 
(podpis na oryginale) 
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