
Nr referencyjny  TZ.372.27.2020 Zielona Góra, dnia 24.04.2020 r.

ZAWIADOMIENIE 

o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmianie treści SIWZ,
zmianie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ 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 wyrobów i akcesoriów wykorzystywanych w chirurgii ogólnej i onkologicznej tj.: igły
do  biopsji,  implanty  i  ekspandery  piersi,  siatki  chirurgiczne,  znaczniki  oraz  ustniki/filtry
do posiadanego spirometru.
Nr sprawy: TZ.372.27.2020

I.

Zamawiający Zawiadamia, że na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia zapisy treści SIWZ w następujący sposób:

1) Miejsce w którym zmieniana jest treść: Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz cenowo – techniczny 
zadania nr 4, tabela, kolumna 2, poz. 1:

BYŁO:
Implanty piersi anatomiczne o powierzchni pokrytej medyczną pianką mikeopoliuretanową
- 3 kształty podstawowy- okrągły, owalny w poziomie, owalny w pionie
- 4 profile (projekcje)
- sterylne
- pakpwane pojedyńczo
- powierzchnia teksturowana pokryta pianką mikropoliretanową
- wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym “z efektem pamięci”
- certyfikat CE
- dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku utraty integralności jego powłoki,
- bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu
- powłoka odporna na działania mechaniczne

JEST PO ZMIANACH:
Implanty piersi anatomiczne o powierzchni pokrytej medyczną pianką mikropoliuretanową
- 3 kształty podstawowy- okrągły, owalny w poziomie, owalny w pionie
- 4 profile (projekcje)
- sterylne
- pakpwane pojedyńczo
- powierzchnia teksturowana pokryta pianką mikropoliuretanową
- wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym “z efektem pamięci”
- certyfikat CE
- dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku utraty integralności jego powłoki,
- bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu
- powłoka odporna na działania mechaniczne

W związku z dokonaną zmianą Zamawiający modyfikuje formularz cenowo – techniczny dla zadania
nr 4, którego wzór stanowił załacznik nr 5 do SIWZ – zadanie nr 4.
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II.
W dniu 23.04.2020 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na wniesione wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający zmienia treść udzielonej odpowiedzi, zgodnie z poniższym:

BYŁO:
Pytanie nr 1 
Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowo- techniczny zadanie nr 2, punkt 3: 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowań zbiorczych na których zawarte będą informacje takie jak
nazwa wyrobu, nazwa producenta, numer serii wyrobu, data ważności oraz oznakowanie CE, które podane są
za pomocą standardowych międzynarodowych oznaczeń. 
Uzasadnienie:  Producenci  wyrobów medycznych nie  tłumaczą  etykiet  znajdujących  się  na opakowaniach
swoich wyrobów na języki poszczególnych krajów. W celu przekazania niezbędnych informacji na etykietach
stosowane są obecnie jednoznacznie czytelne międzynarodowe oznaczenia: 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ
bez zmian.

JEST PO ZMIANACH:

Pytanie nr 1 
Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowo- techniczny zadanie nr 2, punkt 3: 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowań zbiorczych na których zawarte będą informacje takie jak
nazwa wyrobu, nazwa producenta, numer serii wyrobu, data ważności oraz oznakowanie CE, które podane są
za pomocą standardowych międzynarodowych oznaczeń. 
Uzasadnienie:  Producenci  wyrobów medycznych nie  tłumaczą  etykiet  znajdujących  się  na opakowaniach
swoich wyrobów na języki poszczególnych krajów. W celu przekazania niezbędnych informacji na etykietach
stosowane są obecnie jednoznacznie czytelne międzynarodowe oznaczenia: 

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.



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.

III.
Zamawiający  –  informuje,  zgodnie  z  art.  38  ust.  1a  i  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,
 że w niniejszym postępowaniu wpłynęło pytanie:

Pytanie nr 1
Dotyczy – zadanie nr 4 pkt. 2
Czy  Zamawiający  dopuszcza:  Implant  piersi  anatomiczny  o  powierzchni  teksturowanej,  3  kształtach
podstawy: okrągłej, owalnej w poziomie (podstawa krótka), owalnej w pionie (podstawa podłużna)? 
Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo –
techniczny dla zadania nr 4, którego wzór stanowił załącznik nr 5 do SIWZ – zadanie nr 4.

IV.
W związku z dokonanymi modyfikacjami i zmianami treści SIWZ Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 do SIWZ – zadanie nr 2 wprowadził załącznik nr 3 do SIWZ
po zmianach – zadanie nr 2;
2) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 do SIWZ – zadanie nr 4 wprowadził załącznik nr 5 do SIWZ
po zmianach – zadanie nr 4.

V.
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 30.04.2020 r. do godz. 10:30 oraz
zmienia termin otwarcia ofert tj. na dzień 30.04.2020 r. do godz. 11:00. Tym samym:
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DOTYCZY FORMY ELEKTRONICZNEJ I PAPIEROWEJ OFERTY
1. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XVIII SIWZ pkt 1.2.
Było: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 28.04.2020  r. o godzinie 10:30
Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 30.04.2020  r. o godzinie 10:30

DOTYCZY FORMY PAPIEROWEJ OFERTY
2. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XX SIWZ pkt XX.I) ppkt 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 wyrobów i akcesoriów wykorzystywanych w chirurgii ogólnej i onkologicznej tj.: igły do
biopsji, implanty i ekspandery piersi, siatki chirurgiczne, znaczniki oraz ustniki/filtry

do posiadanego spirometru."
– nr ref.: TZ.372.27.2020

Nie otwierać przed 28  .04  .2020 r. godz. 11:00  
Koperta dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy

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 wyrobów i akcesoriów wykorzystywanych w chirurgii ogólnej i onkologicznej tj.: igły do
biopsji, implanty i ekspandery piersi, siatki chirurgiczne, znaczniki oraz ustniki/filtry

do posiadanego spirometru.
– nr ref.: TZ.372.27.2020

Nie otwierać przed   30.04.  2020 r. godz. 11:00  
Koperta dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy

DOTYCZY FORMY PAPIEROWEJ OFERTY
3. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXII.I) SIWZ
Było:  

 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 28.04.2020 r. do godziny 10:30.

 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.

 Zamawiający  otworzy  koperty  z  ofertami  i  zmianami  w  dniu  28.04.2020  r.  o  godzinie  11:00 w sali
 nr 203 (budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.
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Jest: 

 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 30.04.2020 r. do godziny 10:30.

 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.

 Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 30.04.2020 r. o godzinie 11:00 w sali nr 203
(budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

DOTYCZY FORMY ELEKTRONICZNEJ
4. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXII.II) SIWZ

Było: 
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 28.04.2020 r. do godziny 10:30.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2020 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.
Jest:
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 30.04.2020 r. do godziny 10:30.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2020 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. 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 530353-N-2020 

z dnia 09.04.2020 r.

Prezes Zarządu
Marek Działoszyński
podpis na oryginale

Załączniki:

- Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianach – zadanie nr 2;

- Załacznik nr 5 do SIWZ po zmianach – zadanie nr 4.

Publikacja:

www.bip.szpital.zgo.pl

a/a TZ.372.27.2020
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