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Nr referencyjny  TZ.372.36.2020                                                         Zielona Góra, dnia 18.06.2020 r. 

 

 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem zamówienia jest 

"Sukcesywne dostawy sprzętu do termoregulacji pacjenta, czujników do respiratora Hamilton, zestawów do 

drenażu przezskórnego, aplikatorów płucnych, kateterów do pola operacyjnego, sprzętu  jednokrotnego 

użytku do zabiegów urologicznych u dzieci oraz igieł do wykonywania blokad obwodowych i powięziowych" 

Nr sprawy: TZ.372.36.2020 

 

I 

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. informuje, 

zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły 

pytania: 

 

Pytanie nr 1  

Pakiet nr 6 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne wykonane w całości z TPE? 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 7 do SIWZ z zastrzeżeniem, że 

pozostałe wymagania pozostają bez zmian. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania 

parametrów oferowanego wyrobu poprzez usunięcie bądź przekreślenie parametrów, których nie oferuje. 

 

Pytanie nr 2  

Pakiet nr 6 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne w rozmiarach 1, 2, 3, 4, 5, 6? W razie niedopuszczenia ww. 

prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko 

zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 7 do SIWZ z zastrzeżeniem, że 

pozostałe wymagania pozostają bez zmian. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania 

parametrów oferowanego wyrobu poprzez usunięcie bądź przekreślenie parametrów, których nie oferuje. 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy rozdział XXIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert pkt 2.2  

Czy nie nastąpiła oczywista pomyłka w przyznawaniu punktów za termin dostawy? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wystąpienie omyłki pisarskiej, tym samym dokonuje sprostowania 

treści SIWZ w zakresie Opisu kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

Pytanie nr 4  

Dotyczy Pakietu nr 6 

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach 1-6? 

Odpowiedź: Patrz pytanie nr 2. 

 

Pytanie nr 5 

Pakiet 6 Poz. 1-2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej jednorazowego użytku z 
nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z 
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poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku 

MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / 

dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 

złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia oraz 

numerycznie i opisowo na korpusie maski, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP i lateksu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca 

zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez usunięcie bądź 

przekreślenie parametrów, których nie oferuje. 

 

Pytanie nr 6 

Zadanie 5, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego długości 28cm, bez kontroli siły ssania, 

sterylny, z końcówką Yankauer, 4 otwory boczne, rozmiar 21F? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 7 

Zadanie 5, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego długości 28cm, z otworem regulującym siłę 

ssania, sterylny, z końcówką Yankauer, 4 otwory boczne, rozmiar 21F? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 8 

Zadanie 6, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne, w których dzięki wysokiej jakości użytych materiałów 

prowadzenie wentylacji odbywa się w sposób atraumatyczny i bezpieczny dla pacjenta, maska w rozmiarach 

pediatrycznych (0, 1, 2) wykonana w całości ze 100 % silikonu, maska dla dorosłych posiada silikonowy 

kołnierz, korpus maski wykonany z wytrzymałego poliwęglanu, ukształtowany zgodnie z budową 

anatomiczną twarzy silikonowy mankiet, zapewnia doskonałą szczelność maski przy minimalnym nacisku, 

przeźroczyste sklepienie maski pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta, pełny zakres rozmiarów 

umożliwia prawidłowy dobór wielkości maski w zależności od wieku pacjenta, wielorazowego użytku 

(możliwość sterylizacji w autoklawie przez 5 minut w temperaturze do 134°C lub 15 minut w 121°C), nie 

zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, niesterylna, dostępny rozmiar od 0 do 5? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca 

zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez usunięcie bądź 

przekreślenie parametrów, których nie oferuje. 

 

Pytanie nr 9 

Zadanie nr 5.  

Czy Zamawiający dopuści celem zwiększenia konkurencyjności ofert w punkcie 1 i 2 dreny do odsysania pola 

operacyjnego w rozmiarze 25 F bądź 30 F? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 10 

Zadanie nr 6. 

Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści maski anestetyczne jednokrotnego użytku 

wytworzone z polipropylenu i elastometeru termoplastycznego, bez ftalanów. . Odpowiednio sztywna kopuła 

z polipropylenu posiadająca krystalicznie przeźroczystą formę, która zapewnia doskonałą widoczność twarzy 

pacjenta. Bezciśnieniowy kołnierz wykonany z termoplastycznego elastomeru, który zapewnia unikalny 

poziom elastyczności i komfortu pacjenta. Ta cecha zapewnia bardzo dobre przyleganie do różnych typów 

ludzkiej twarzy. Rozmiar kodowany kolorystycznie. Maski jednokrotnego użytku, pakowany indywidualnie, 

mikrobiologicznie czysty. Dostępne w rozmiarach 1-5. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca 

zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez usunięcie bądź 

przekreślenie parametrów, których nie oferuje. 

 

Pytanie nr 11 

Pakiet 5 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści kateter (dren) w rozmiarze 25CH? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 12 

Pakiet 5 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści kateter (dren) w rozmiarze 30CH? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 13 

Pakiet 5 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw pakowany był podwójnie: w folię wewnątrz oraz 

papier – folia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie sposobu pakowania. 

 

Pytanie nr 14 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli 

wykonawca, który nie należy do ŻADNEJ grupy kapitałowej przedstawi stosowne zaświadczenie wraz z 

ofertą. 

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy PZP zamieszczonej na stronie Urzędu 

Zamówień Publicznych – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, 

niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu również potwierdza brak 

podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.   

Odpowiedź: Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia 

przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy PZP. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza przyjęcie oświadczenia Wykonawcy o braku 

przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z 

ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta, a także gdy oświadczenie o braku 

przynależności do  jakiejkolwiek grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert, 

potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii bezpośredniej w składzie: igła 18G 

dwuczęściowa ostrze typu Chiba dobrze widoczna w USG, prowadnica Lunder Quista o długości min 70 cm z 

bezpiecznym końcem typu J, cewnik wykonany z poliuretanu z kompatybilnym prawidłem posiadającym 

światło dla prowadnicy, hydrożelowany na odcinku pierwszych min 5 cm z końcówką pigtail, zakończenie 

dystalne typu luer-lock, z poprzecznymi rowkami w celu stabilizacji podszycia. Długość ok 30 cm, 6 oczek 

drenujących. Kranik odcinający z łącznikiem do worka na mocz, rozmiar 6,8,9,10 Fr - do wyboru 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 16 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 10% niezrealizowanej części kwoty wymienionej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy lub 

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

2) 5% wartości brutto opóźnionej części dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 oraz w § 7 ust.2, za każdy  

rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu poszczególnej dostawy, jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto opóźnionej części dostawy; 
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3) 0,5% wartości brutto części dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 w przypadku nieprawidłowo 

wystawionego dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 5, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

części dostawy, dostarczonej bez wymaganego dokumentu dostawy; 

4)  0,5% wartości brutto dostaw objętych daną fakturą VAT w przypadku nieprawidłowego jej 

wystawienia, 

5)  0,5% wartości brutto dostaw objętych daną fakturą, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 

przypadku przekroczenia terminu dostarczenia faktury, o którym mowa w § 5 ust. 2, jednak nie więcej 

niż 10% wartości brutto dostawy dostarczonej bez wymaganej faktury. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ bez 

zmian. 

 

Pytanie nr 17 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 

reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 

reklamacji oraz zamianę słów „…od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego” na „…od dnia uznania 

reklamacji”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ bez 

zmian. 

 

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 548155 z dnia 08.06.2020 r.  

 

II 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający – Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. informuje, że 

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

 

Zmiana I 

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT pkt 2.2: 

BYŁO: 

2.2. Składnik B - dotyczy kryterium „termin dostawy częściowej” (maksymalna ilość punktów jaką można 

 uzyskać w kryterium „termin dostawy częściowej” wynosi 20 punktów), gdzie: 

 „ilość punktów uzyskana przez ofertę” oznacza ilość punktów ustalonych dla badanej oferty zgodnie 

 z poniższymi zasadami: 

 

- 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia częściowego   –    5 pkt 

- 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia częściowego  –    10 pkt 

- 4 dni robocze od daty złożenia zamówienia częściowego  –    15 pkt 

- 5 dni robocze od daty złożenia zamówienia częściowego   –    20 pkt 

Uwaga: Wykonawca może zaoferować wyłącznie termin dostawy częściowej: nie krótszy niż 2 dni robocze 

od daty złożenia zamówienia częściowego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej i nie dłuższy 

niż 5 dni robocze od daty złożenia zamówienia częściowego za pośrednictwem faksu lub poczty 

elektronicznej. Termin dostawy częściowej Wykonawca zobowiązany jest wskazać w pkt 4.1. formularza 

oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).  
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Wskazanie innego terminu dostawy częściowej od podanego powyżej (punktowanego) przez 

Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 

 Uwaga: Zaoferowany przez Wykonawców termin dostawy częściowej musi być wyrażony w pełnych dniach.  

 

JEST PO ZMIANACH: 

2.2. Składnik B - dotyczy kryterium „termin dostawy częściowej” (maksymalna ilość punktów jaką można 

 uzyskać w kryterium „termin dostawy częściowej” wynosi 20 punktów), gdzie: 

 „ilość punktów uzyskana przez ofertę” oznacza ilość punktów ustalonych dla badanej oferty zgodnie 

 z poniższymi zasadami: 

 

- 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia częściowego   –    20 pkt 

- 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia częściowego  –    15 pkt 

- 4 dni robocze od daty złożenia zamówienia częściowego  –    10 pkt 

- 5 dni robocze od daty złożenia zamówienia częściowego   –    5 pkt 

Uwaga: Wykonawca może zaoferować wyłącznie termin dostawy częściowej: nie krótszy niż 2 dni 

robocze od daty złożenia zamówienia częściowego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej i 

nie dłuższy niż 5 dni robocze od daty złożenia zamówienia częściowego za pośrednictwem faksu lub 

poczty elektronicznej. Termin dostawy częściowej Wykonawca zobowiązany jest wskazać w pkt 4.1. 

formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).  

Wskazanie innego terminu dostawy częściowej od podanego powyżej (punktowanego) przez 

Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 

  Uwaga: Zaoferowany przez Wykonawców termin dostawy częściowej musi być wyrażony w pełnych 

dniach.  

 

Zmiana II 

W miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 do SIWZ formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6 

wprowadza się załącznik nr 7 do SIWZ PO ZMIANACH formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6 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 548155 z dnia 08.06.2020 r.  

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  

ORAZ ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT  

 Zamawiający – Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. 

informuje, że w związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ na podstawie art. 12a ustawy Prawo zamówień 

publicznych wydłuża termin składania ofert tj. do dnia 24.06.2020 r. do godz. 10:00 oraz zmienia termin 

otwarcia ofert tj. na dzień 24.06.2020 r. do godz. 11:00. Tym samym: 

 

1) Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XIX SIWZ pkt 1.2. 

BYŁO: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 19.06.2020 r. o godzinie 10:00.  

 

JEST PO ZMIANACH: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 24.06.2020 r. o godzinie 10:00.  

 

2) Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXIII SIWZ pkt 1. 

BYŁO:  



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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. 

 

  

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 19.06.2020 r. do godziny 10:00. 

 

JEST PO ZMIANACH: 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 24.06.2020 r. do godziny 10:00. 

 

3) Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXIII SIWZ pkt 2. 

BYŁO:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2020 r., o godzinie 11:00 w pokoju nr 201 (budynek administracji)                 

w siedzibie Zamawiającego. 

2. JEST PO ZMIANACH: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2020 r., o godzinie 11:00 w pokoju nr 201 (budynek administracji) w 

siedzibie Zamawiającego. 

 

 

 

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 548155 z dnia 08.06.2020 r.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

Prezes Zarządu 

dr Marek Działoszyński 

podpis na oryginale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 7 do SIWZ PO ZMIANACH formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6 po zmianach. 
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