
 

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. 

 

Nr referencyjny  TZ.372.39.2020     

Zielona Góra, dnia 16.07.2020 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE  

o udzieleniu wyjaśnień treści SIWZ, zmianie treści SIWZ II  

oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem zamówienia są: 

Sukcesywne dostawy protez naczyniowych rozwidlonych i prostych powlekanych żelatyną, z PTFE, 

 z solami srebra i triklosanem, z heparyną oraz szant do tętnicy szyjnej – postępowanie podzielone  

na 5 części (zadań). 

Nr sprawy: TZ.372.39.2020 

 

I. 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

 
Zamawiający – informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania: 
 

Pytanie nr 1 
Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 3 protez naczyniowych 

uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, bez impregnacji solami srebra i triklosanem ale  

z możliwością jonowego łączenia powleczenia protezy z antybiotykiem, o grubości ściany 0,55mm,  

o długościach: 

- min. 20cm i min. 40cm w pozycji 1 

- 60cm w pozycji 2 

- 45cm w pozycji 3. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o dopisanie w §4 umowy przechowania ,,Za brak lub uszkodzenie materiału uważany jest 

również towar rozsterylizowany, w uszkodzonym lub oklejonym taśmą, naklejkami opakowaniu 

zewnętrznym (folia lub opakowanie kartonowe)”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o dopisanie w §4 umowy przechowania ,,Każda ze stron dołoży wszelkiej staranności w celu 

zoptymalizowania wielkości depozytu pod kątem ilości i rodzaju asortymentu a także ich terminu 

ważności. Każda ze stron może wystąpić na piśmie o zmianę ilości i rodzaju asortymentu znajdującego 

się w depozycie”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 
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Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający w pakiecie nr.2 pozycji nr 1 dopuści Protezę naczyniową prostą, niezbrojona, w części 

dystalnej zakończona mankietem, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana  

z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Długość 10;20;30;40;50cm i średnice 6mm i 7mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo 

– techniczny dla zadania nr 2, którego wzór stanowił załącznik nr 3 do SIWZ – zadanie nr 2. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający w pakiecie nr. 2 pozycji 2a dopuści protezę naczyniową prostą, zbrojoną, 

impregnowaną węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowaną z rozciągliwego 

politetrafluoroetylenu (PTFE). Proteza o ścianie regularnej, średnica 6mm, długość: 40;50;60;70;80cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo 

– techniczny dla zadania nr 2, którego wzór stanowił załącznik nr 3 do SIWZ – zadanie nr 2. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający w pakiecie nr. 2 pozycji 2b dopuści Protezę naczyniową prostą, zbrojoną, 

impregnowaną węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowaną z rozciągliwego 

politetrafluoroetylenu (PTFE). Proteza o ścianie regularnej, średnica 8mm, długość: 40;50;60;70;80cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo 

– techniczny dla zadania nr 2, którego wzór stanowił załącznik nr 3 do SIWZ – zadanie nr 2. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający w pakiecie nr.2 pozycji 3a dopuści Protezę prostą, niezbrojoną, Impregnowaną 

węglem po wewnętrznej stronie ściany, jednowarstwową, zbudowaną z rozciągliwego 

politetrafluoroetylenu (PTFE). Proteza o ścianie regularnej: długość 10;20;30;40;50;70;80cm i średnice 

4;5;6;7;8mm (w zależności od długości) ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo 

– techniczny dla zadania nr 2, którego wzór stanowił załącznik nr 3 do SIWZ – zadanie nr 2. 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający w pakiecie nr.2 pozycji 3b dopuści Protezę prostą, niezbrojoną, Impregnowaną 

węglem po wewnętrznej stronie ściany, jednowarstwową, zbudowaną z rozciągliwego 

politetrafluoroetylenu (PTFE). Proteza o ścianie cienkiej: długość 10;40;50;70;80cm i średnice 

4;5;6;7;8mm (w zależności od długości) ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo 

– techniczny dla zadania nr 2, którego wzór stanowił załącznik nr 3 do SIWZ – zadanie nr 2. 

 

II. 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku  

z udzielonymi odpowiedziami na pytania, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób: 

 

W miejsce dotychczasowego Załącznik nr 3 do SIWZ /formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 2/ 

wprowadza się Załącznik nr 3 do SIWZ  po zmianach /formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 2/. 
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III. 

ZAWIADOMIENIE  O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

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: 17.07.2020  r. o godzinie 10:00. 

Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 21.07.2020  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: 

Sukcesywne dostawy protez naczyniowych rozwidlonych i prostych powlekanych żelatyną, z PTFE,  

z solami srebra i triklosanem, z heparyną oraz szant do tętnicy szyjnej – postępowanie podzielone  

na 5 części (zadań). 

– nr ref.: TZ.372.39.2020 

Nie otwierać przed 17.07.2020 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: 

Sukcesywne dostawy protez naczyniowych rozwidlonych i prostych powlekanych żelatyną, z PTFE,  

z solami srebra i triklosanem, z heparyną oraz szant do tętnicy szyjnej – postępowanie podzielone  

na 5 części (zadań). 

– nr ref.: TZ.372.39.2020 

Nie otwierać przed 21.07.2020 r. Godz. 11:00 

 

3. Rozdział XXII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 1, ust. 1.2 

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 17.07.2020 r. do godziny 10:00 

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 21.07.2020 r. do godziny 10:00 
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4. Rozdział XXII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 3 

Było: 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2020 r. o godzinie 11:00 w sali nr 115 (budynek administracji) 

    w siedzibie Zamawiającego. 

Jest: 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2020 r. o godzinie 11:00 w Sali nr 115 (budynek administracji) 

    w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

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 560397-N-2020  

z dnia 09.07.2020 r. 

 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY 

       

      Prezes Zarządu 

      dr Marek Działoszyński 

      podpis na oryginale 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 3 do SIWZ  po zmianach /formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 2/ 

Publikacja: 

www.bip.szpital.zgo.pl 

a/a TZ.372.39.2020 

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

