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Nr referencyjny: TZ.372.51.2020                                 Zielona Góra 20.01.2021 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. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), że 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.372.51.2020 – prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na Zakup pierwszego wyposażenia – drobny sprzęt medyczny w ramach zadania „Utworzenie 

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

Sp. z o.o.”, wniesiono następujące pytania: 
 

 

PYTANIE 1 

Zadanie nr 7 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści przepływomierz tlenu z obudową wykonaną z mosiądzu niklowanego lub perłowanego 

aluminium? Warto dodać, że taka zmiana nie wpłynie na jakość pracy urządzenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie o ile obudowa może być czyszczona przy użyciu środków do 

dezynfekcji i jest odporna na korozję. Zamawiający zwraca uwagę, że dokonał modyfikacji OPZ w zakresie tych wymagań 

wprowadzając w miejsce załącznika nr 8 – Załącznik nr 8 do SIWZ po zmianach. Ponadto zaoferowany asortyment musi 

spełniać pozostałe wymagania SIWZ.. 
 

PYTANIE 2 

Zadanie nr 7 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wymiary przepływomierza 32x160x60 mm oraz wagę 300g? Wymiary te nie wpływają 

znacząco na funkcjonalność urządzenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 8 do SIWZ - 

Formularzu cenowo-technicznym dla zadania nr 7. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 3 

Zadanie nr 7 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści przepływomierz, dla którego maksymalne ciśnienie to 420kPa? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 8 do SIWZ - 

Formularzu cenowo-technicznym dla zadania nr 7. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 4 

Zadanie nr 7 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści przepływomierz z niebieskim pokrętłem i czarno – białym oznakowaniem kierunku przepływu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 8 do SIWZ - 

Formularzu cenowo-technicznym dla zadania nr 7. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 5 

Zadanie nr 7 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści przepływomierz, dla którego maksymalne ciśnienie to 450kPa? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i informuje, ze dokonał już stosownych zmian przy udzieleniu 

odpowiedzi na pytanie nr 3. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
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PYTANIE 6 

Zadanie nr 7 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści butelkę nawilżacza o poj. 300ml, wykonanej z policarbonu, z metalowymi zaworami? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 8 do SIWZ - 

Formularzu cenowo-technicznym dla zadania nr 7. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 7 

Zadanie nr 7 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści regulator próżni z metalową obudową manometru i maksymalnym stopniem ssania 70 l/min. 

+/- 5 l/min.? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 8 do SIWZ - 

Formularzu cenowo-technicznym dla zadania nr 7. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 8 

Zadanie nr 7 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści zawór bezpieczeństwa o poj. 100ml? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 8 do SIWZ - 

Formularzu cenowo-technicznym dla zadania nr 7. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 9 

Zadanie nr 7 
Czy Zamawiający dopuści dostawę przez firmę kurierską? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie określa sposobu dostawy. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

a dokumentem potwierdzającym przez Zamawiającego dostawę przedmiotu umowy będzie sporządzony przez Wykonawcę 

protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony. Prawo własności wyrobów przechodzi na Zamawiającego w dniu 

podpisania protokołu. 

 

PYTANIE 10 

Zadanie nr 4 poz. 6, 7, 11, 12, 13: 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 4 pozycję 6,7,11,12,13 co umożliwi złożenie oferty 

większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wydziela poz. 6,7,11,12,13 do odrębnego zadania. Tym samym zmienia dotychczasowy załącznik nr 5 do SIWZ 

i w jego miejsce wprowadza załącznik nr 5 do SIWZ po zmianach – Formularz cenowo - techniczny zadania nr 4 i załącznik nr 12 

do SIWZ – Formularz cenowo - techniczny zadania nr 8, przy zachowaniu pierwotnej numeracji pozycji dla asortymentu. 

Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 11 

Zadanie nr 4 poz. 6: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kołnierza z sześciostopniową regulacją ? Pozostałe parametry zgodnie 

z SWIZ. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz dokonuje stosownych zmian w formularzu 

cenowo -  technicznym. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. Zamawiający zwraca uwagę, że asortyment, którego 

dotyczy pytanie został wydzielony do zadania nr 8 – Załącznik nr 12 do SIWZ. 

 

PYTANIE 12 

Zadanie nr 4 poz. 7: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kołnierza z szesnastostopniową regulacją ? Pozostałe parametry 

zgodnie z SWIZ. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz dokonuje stosownych zmian w formularzu 

cenowo – technicznym. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. Zamawiający zwraca uwagę, że asortyment, którego 

dotyczy pytanie został wydzielony do zadania nr 8 – Załącznik nr 12 do SIWZ. 
 

PYTANIE 13 

Zadanie nr 4 poz. 11,12,13: 

Czy Zamawiający wymaga aby rezerwuary tlenu nadawały się do sterylizacji w autoklawie w  134°C ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym dokonuje stosownych zmian w formularzu 
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cenowo – technicznym. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. Zamawiający zwraca uwagę, że asortyment, którego 

dotyczy pytanie został wydzielony do zadania nr 8 – Załącznik nr 12 do SIWZ. 

 

PYTANIE 14 

Zadanie nr 4 poz. 11,12,13: 

Czy Zamawiający dopuści dren osobno pakowany ? 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

Zamawiający zwraca uwagę, że asortyment, którego dotyczy pytanie został wydzielony do zadania nr 8 – Załącznik nr 12 

do SIWZ. 
 

PYTANIE 15 
Zadanie nr 4 poz. 1 

Czy zamawiający dopuści wagę około 9,9 kg? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 5 do SIWZ - 

Formularzu cenowo – technicznym dla zadania nr 4. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
 

PYTANIE 16 

Zadanie nr 4 poz. 2 

Czy zamawiający dopuści trzy paski mocujące głowę w osi? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 5 do SIWZ 

Formularzu cenowo – technicznym dla zadania nr 4. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.  

 

PYTANIE 17 

Zadanie nr 4 poz. 2 

Czy zamawiający odstąpi od zapisu „pasy kodowane kolorami”? 

Odpowiedź:  

Zamawiający odstępuje od zapisu „pasy kodowane kolorami, tym samym dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 5 

do SIWZ Formularzu cenowo – technicznym dla zadania nr 4. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
 

PYTANIE 18 

Zadanie nr 4 poz. 2 

Czy zamawiający dopuści pasy z metalowymi karabinkami i szybkozłączkami? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

PYTANIE 19 

Zadanie nr 4 poz. 3 

Czy zamawiający dopuści wagę +/- 0,5 kg? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 5 do SIWZ - 

Formularzu cenowo – technicznym dla zadania nr 4. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
 

PYTANIE 20 

Zadanie nr 4 poz. 5 

Czy zamawiający dopuści średnicę główki +/- 5 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 5 do SIWZ - 

Formularzu cenowo – technicznym dla zadania nr 4. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
 

PYTANIE 21 

Zadanie nr 4 poz. 6 

Czy zamawiający dopuści równoważny regulowany kołnierz szyjny pierwszej pomocy odpowiedni do unieruchomienia 

głowy i szyi, aby zapobiec dalszym obrażeniom ciała. Regulowany kołnierz jest niezbędny w ratownictwie medycznym 

do unieruchomienie odcinka szyjnego kręgosłupa pacjenta po urazie podczas przemieszczania się lub transportu. Specjalny 

system regulacji umożliwia ustawienie rozmiaru, a odpowiednie zatrzaski blokują regulację. Możliwość prześwietlania 

i badanie metodą rezonansu magnetycznego. Jednoczęściowa konstrukcja umożliwia przechowywanie tam, gdzie jest mało 

miejsca? 

Przeznaczenie  Niemowlę, Dziecko, Mały dorosły  

Poziomy regulacji  3x3  

Rozmiar  480 x 130 mm  
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Waga  70 gram  

Kolorystyka  Biały - Niebieski -  

Pomarańczowy  

Tworzywo (część plastikowa)  Polipropylen (Niebiesko – Biała 

część)  

Tworzywo (gąbka)  Polietylen (5 mm)  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące kołnierza ortopedycznego dla dzieci zostały określone w SIWZ i jej 

załącznikach. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może udzielić odpowiedzi na tak skonstruowane pytanie, 

ponieważ nie stanowi ono prośby o wyjaśnienie treści SIWZ, natomiast jest przedłożeniem opracowanego przez Wykonawcę 

nowego opisu przedmiotu. Na etapie udzielania wyjaśnień nie jest rolą Zamawiającego badanie, czy asortyment oferowany 

przez Wykonawcę spełnia wymagania SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że asortyment, którego dotyczy pytanie został 

wydzielony do zadania nr 8 – Załącznik nr 12 do SIWZ. 
 

PYTANIE 22 

Zadanie nr 4 poz. 7 

Czy zamawiający dopuści równoważny regulowany kołnierz szyjny pierwszej pomocy odpowiedni do unieruchomienia 

głowy i szyi, aby zapobiec dalszym obrażeniom ciała. Regulowany kołnierz jest niezbędny w ratownictwie medycznym 

do unieruchomienie odcinka szyjnego kręgosłupa pacjenta po urazie podczas przemieszczania się lub transportu. Specjalny 

system regulacji umożliwia ustawienie rozmiaru, a odpowiednie zatrzaski blokują regulację. Możliwość prześwietlania 

i badanie metodą rezonansu magnetycznego. Jednoczęściowa konstrukcja umożliwia przechowywanie tam, gdzie jest mało 

miejsca? 

 

Przeznaczenie  Dorosły z krótką, normalną i długą 

szyją  

Poziomy regulacji  4x4  

Rozmiar  560 x 150 mm  

Waga  111 gram  

Kolorystyka  Biały - Niebieski - Czerwony  

Tworzywo (część plastikowa)  Polipropylen (Niebiesko – Biała 

część)  

Tworzywo (gąbka)  Polietylen (5 mm)  

 Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące kołnierza ortopedycznego dla dorosłych zostały określone w SIWZ i jej 

załącznikach. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może udzielić odpowiedzi na tak skonstruowane pytanie, 

ponieważ nie stanowi ono prośby o wyjaśnienie treści SIWZ, natomiast jest przedłożeniem opracowanego przez Wykonawcę 

nowego opisu przedmiotu. Na etapie udzielania wyjaśnień nie jest rolą Zamawiającego badanie, czy asortyment oferowany 

przez Wykonawcę spełnia wymagania SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że asortyment, którego dotyczy pytanie został 

wydzielony do zadania nr 8 – Załącznik nr 12 do SIWZ. 
 

PYTANIE 23 

Zadanie nr 4 poz. 11 

Czy zamawiający dopuści zawór 60cm H2O? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym dokonuje stosownych zmian w formularzu 

cenowo – technicznym. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. Zamawiający zwraca uwagę, że asortyment, którego 

dotyczy pytanie został wydzielony do zadania nr 8 – Załącznik nr 12 do SIWZ. oraz dodatkowo Zamawiający dokonał 

modyfikacji OPZ. 
 

PYTANIE 24 

Zadanie nr 4 poz. 11 

Czy zamawiający dopuści możliwość wielokrotnego sterylizowania w autoklawie w temperaturze 134oC? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 oraz dokonał stosownych 

zmian w formularzu cenowo – technicznym. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. Zamawiający zwraca uwagę, że 

asortyment, którego dotyczy pytanie został wydzielony do zadania nr 8 – Załącznik nr 12 do SIWZ. oraz dodatkowo 

Zamawiający dokonał modyfikacji OPZ. 
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PYTANIE 25 

Zadanie nr 4 poz. 12 

Czy zamawiający dopuści maskę nr 2? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na  zaproponowane rozwiązanie  - wymaga masek w rozmiarze 2 i 3. Zamawiający zwraca  

uwagę, że asortyment, którego dotyczy pytanie został wydzielony do zadania nr  8 – Załącznik nr 12 do SIWZ. oraz 

dodatkowo Zamawiający dokonał modyfikacji OPZ. 

 
PYTANIE 26 

Zadanie nr 4 poz. 12 

Czy zamawiający dopuści możliwość wielokrotnego sterylizowania w autoklawie w temperaturze 134oC? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 oraz dokonał stosownych 

zmian w formularzu cenowo – technicznym. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. Zamawiający zwraca uwagę, że 

asortyment, którego dotyczy pytanie został wydzielony do zadania nr 8 – Załącznik nr 12 do SIWZ. oraz dodatkowo 

Zamawiający dokonał modyfikacji OPZ. 
 

PYTANIE 27 

Zadanie nr 4 poz. 13 

Czy zamawiający dopuści worek dla niemowląt z maską tylko w rozmiarze 1? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na  zaproponowane rozwiązanie  - wymaga masek w rozmiarze 0 i 1. Zamawiający zwraca 

uwagę, że asortyment, którego dotyczy pytanie został wydzielony do zadania nr 8  – Załącznik nr 12 do SIWZ. oraz 

dodatkowo Zamawiający dokonał modyfikacji OPZ. 
 

PYTANIE 28 

Zadanie nr 4 poz. 13 

Czy zamawiający dopuści maskę silikonową tylko w rozmiarze 1? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na  zaproponowane rozwiązanie  - wymaga masek w rozmiarze 0 i 1. Zamawiający zwraca 

uwagę, że asortyment, którego dotyczy pytanie został wydzielony do zadania nr 8  – Załącznik nr 12 do SIWZ. oraz 

dodatkowo Zamawiający dokonał modyfikacji OPZ. 
 

PYTANIE 29 

Zadanie nr 4 poz. 13 

Czy zamawiający dopuści możliwość wielokrotnego sterylizowania w autoklawie w temperaturze 134oC? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 oraz dokonał stosownych 

zmian w formularzu cenowo – technicznym. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. Zamawiający zwraca uwagę, że 

asortyment, którego dotyczy pytanie został wydzielony do zadania nr 8 – Załącznik nr 12 do SIWZ. oraz dodatkowo 

Zamawiający dokonał modyfikacji OPZ. 
 

PYTANIE 30 

Zadanie nr 4 poz. 14 

Czy zamawiający dopuści dołączoną opisową instrukcję obsługi zamiast nadrukowanej graficznej instrukcji obsługi? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 5 do 

SIWZ - Formularzu cenowo - technicznym dla zadania nr 4. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 31 

Zadanie nr 4 poz. 15 

Czy zamawiający dopuści pobór mocy 115W? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 5 do 

SIWZ - Formularzu cenowo - technicznym dla zadania nr 4. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 32 

Zadanie nr 4 poz. 15 

Czy zamawiający dopuści wymiary: 600 x 1270 x 600 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 5 do 

SIWZ - Formularzu cenowo - technicznym dla zadania nr 4. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
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PYTANIE 33 

Zadanie nr 4 poz. 17 

Czy zamawiający dopuści podkładkę pod ramię / kolana (duża) – wymiary 510x150x35 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym dokonuje stosownych zmian w formularzu 

cenowo – technicznym. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z odpowiedzią na 

pytanie nr 41 asortyment, którego dotyczy powyższe pytanie został wydzielony do zadania nr 10 – Załącznik nr 14 do SIWZ. 

oraz dodatkowo Zamawiający dokonał modyfikacji OPZ. 
 

PYTANIE 34 

Zadanie nr 4 poz. 18 

Czy zamawiający dopuści zestaw zawierający szyny o następujących wymiarach: 

• 150 x 12 cm – 2 sztuki 

• 120 x 12 cm 

• 100 x 10 cm 

• 90 x 12 cm – 2 sztuki 

• 80 x 12 cm 

• 80 x 10 cm 

• 70 x 7 cm – 2 sztuki 

• 60 x 7 cm – 2 sztuki 

• 25 x 5 cm – 2 sztuki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 5 do 

SIWZ - Formularzu cenowo - technicznym dla zadania nr 4. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 35 

Zadanie nr 4 poz. 19 

Czy zamawiający dopuści wymiary 1100x395mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym dokonuje stosownych zmian w formularzu 

cenowo – technicznym. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z odpowiedzią na 

pytanie nr 42 asortyment, którego dotyczy powyższe pytanie został wydzielony do zadania nr 11 – Załącznik nr 15 do SIWZ. 

oraz dodatkowo Zamawiający dokonał modyfikacji OPZ. 
 

PYTANIE 36 

Zadanie nr 4 poz. 20 

Czy zamawiający dopuści pojemność 0,5-1 litra? 

Odpowiedź:   

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

 

PYTANIE 37 

Zadanie nr 4 poz. 21 

Czy zamawiający dopuści rozmiary: 

• Medium 94,5-102 

• Large 102.5-110? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 5 do 

SIWZ - Formularzu cenowo - technicznym dla zadania nr 4. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 38 

Zadanie nr 4 poz. 22 

Czy zamawiający dopuści wymiary 70x22x65? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 5 do 

SIWZ - Formularzu cenowo - technicznym dla zadania nr 4. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 39 

Zadanie nr 4 

Prosimy o wydzielenie pozycji 10 do oddzielnego zadania co pozwoli na wzięcie udziału w postepowaniu większej liczbie 

wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wydziela poz. 10 do odrębnego zadania. Tym samym zmienia dotychczasowy załącznik nr 5 do SIWZ i w jego 

miejsce wprowadza załącznik nr 5 do SIWZ po zmianach – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 4 i załącznik nr 13 do SIWZ 
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– Formularz cenowo-techniczny zadania nr 9, przy zachowaniu pierwotnej numeracji pozycji dla asortymentu. Pozostałe 

wymagania SIWZ bez zmian. 
 

PYTANIE 40 

Zadanie nr 4 poz. 10 

Prosimy o dopuszczenie rozm. uniwersalnego M/L 14-25 cm dla pasów do unieruchomienia rąk 

Prosimy o dopuszczenie rozm. M 18-24 cm i L 24-28 cm dla pasów do unieruchomienia nóg 

Lub 

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania uniwersalnego do unieruchomienia rąk i nóg – zakres 10-34 cm  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza każde z zaproponowanych rozwiązań, tym samym dokonuje stosownych zmian w formularzu 

cenowo-technicznym. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. Zamawiający zwraca uwagę, że asortyment, którego 
dotyczy pytanie został wydzielony do zadania nr 9 – Załącznik nr 13 do SIWZ. 
 

PYTANIE 41 

Zadanie nr 4 
Prosimy o wydzielenie pozycji 17 do oddzielnego zadania co pozwoli na wzięcie udziału w postepowaniu większej liczbie 

wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wydziela pozycję  17 do odrębnego zadania. Tym samym zmienia dotychczasowy załącznik nr 5 do SIWZ i w jego 

miejsce wprowadza załącznik nr 5 do SIWZ po zmianach – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 4 i załącznik nr 14 do SIWZ 

– Formularz cenowo-techniczny zadania nr 10, przy zachowaniu pierwotnej numeracji pozycji dla asortymentu. Pozostałe 

wymagania SIWZ bez zmian. 

  

PYTANIE 42 

Zadanie nr 4 
Prosimy o wydzielenie pozycji 19 do oddzielnego zadania co pozwoli na wzięcie udziału w postepowaniu większej liczbie 

wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wydziela pozycję 19 do odrębnego zadania. Tym samym zmienia dotychczasowy załącznik nr 5 do SIWZ i w jego 

miejsce wprowadza załącznik nr 5 do SIWZ po zmianach – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 4 i załącznik nr 15  do SIWZ 

– Formularz cenowo-techniczny zadania nr 11, przy zachowaniu pierwotnej numeracji pozycji dla asortymentu. Pozostałe 

wymagania SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 43 

Zadanie nr 4 poz. 17 

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 76x36 cm, konstrukcji aluminiowej, taśmy z PCV odpornej na uszkodzenie i łatwej 

w myciu i dezynfekcji 

Odpowiedź:   

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, ponieważ pod wskazaną przez Wykonawcę pozycją 

17 w zadaniu 4 opisane są pozycjonery żelowe, natomiast parametry opisane w zadanym pytaniu nie mogą dotyczyć 

pozycjonerów żelowych. 
 

PYTANIE 43 

Zadanie nr 4 poz. 20 

Czy chodzi o mankiety wielokrotnego użytku czy jednopacjentowe? 

Prosimy o odstąpienie od wymogu oznaczenia manometru za pomocą kolorów 

Odpowiedź:   

Zamawiający wymaga mankietów wielokrotnego użytku oraz odstępuje od wymogu oznaczenia manometru za pomocą 

kolorów. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 5 do SIWZ - Formularzu cenowo - technicznym dla 

zadania nr 4, pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób: 
 

 

1.  Miejsce w którym zmieniana jest treść: Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2, 

Tabela – kolumna 2 „Przedmiot zamówienia” pozycja 2,3,4. Zamawiający doprecyzowuje wymagania w zakresie 

parametrów opisanych wag takich jak: wymiary wagi, waga własna, nośność (maksymalne obciążenie) oraz elementy 

zasilania. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w miejsce dotychczasowego Załącznika nr 3 do SIWZ wprowadza Załącznik 

nr 3 do SIWZ  PO ZMIANACH – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2 
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2.  Miejsce w którym zmieniana jest treść: Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz cenowo – techniczny zadania nr 4, 

Tabela – kolumna 2 „Przedmiot zamówienia” pozycja 3 – Zamawiający modyfikuje OPZ dla zakresu pomiaru fałdomierza 

oraz dla pozycji 11, 12, 13,. Zamawiający doprecyzowuje wymagania w zakresie parametrów takich jak: zawór 

ciśnieniowy oraz  rodzaje, ilości i rozmiary wymaganych masek w zestawach. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z wydzieleniem poz. 11, 12 i 13 do Zadania nr 8 zmiany te zostaną 

uwzględnione  w Załączniku nr 12 do SIWZ  – Formularzu cenowo-technicznym dla zadania nr 8. 
 

3.  Miejsce w którym zmieniana jest treść: Załącznik nr 8 do SIWZ – Formularz cenowo – techniczny zadania nr 7, 

Tabela – kolumna 2 „Przedmiot zamówienia” pozycja 1. Zamawiający doprecyzowuje wymagania w zakresie parametrów 

obudowy przepływomierza. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w miejsce dotychczasowego Załącznika nr 8 do SIWZ wprowadza Załącznik 

nr  8 do SIWZ  PO ZMIANACH – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 7 
 

4.  Miejsce w którym zmieniana jest treść: Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
 

„Faktury, na których będzie figurował rachunek bankowy spoza „Białej listy”, będą traktowane, jako faktury 

nieprawidłowe, niepodlegające zapłacie do czasu dokonania stosownych korekt. W przypadku, gdy pomiędzy 

wystawieniem faktury, a terminem płatności Wykonawca dokona zmiany rachunku bankowego w „Białej liście” i na dzień 

zapłaty nie dokona On stosownej korekty, taka faktura również będzie uznana za nieprawidłową, co skutkować będzie 

wstrzymaniem płatności. Żaden z powyższych przypadków nie stanowi opóźnienia uprawniającego Wykonawcę do 

odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych roszczeń wobec Zamawiającego.” 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w miejsce dotychczasowego Załącznika nr 10 do SIWZ wprowadza Załącznik 

nr 10 do SIWZ  PO ZMIANACH – Wzór umowy. 
 

 

W konsekwencji udzielenia odpowiedzi na pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ 

w następujący sposób: 

 
5.  Z Zadania nr 4 (Załącznik nr 5 do SIWZ) pozycje o numerach: 

6, 7, 11, 12, 13 zostały wydzielone do Zadania nr 8  

10 została wydzielona do Zadania nr 9 

17 została wydzielona do Zadania nr 10 

19 została wydzielona do Zadania nr 11 

Pozostałe pozycje tj. 1-5, 8-9, 14-16,18,20-22 stanowią Zadanie nr 4. 

Zamawiający zachował pierwotną numerację pozycji dla wydzielonego asortymentu. 

 

 
6. W miejsce dotychczasowych załączników do SIWZ: 

 

Załącznik nr 5 – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 4 

Załącznik nr 8 – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 7 

 

wprowadza się załączniki: 

Załącznik nr 5 po zmianach– Formularz cenowo-techniczny zadania nr 4 

Załącznik nr 12 – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 8 

Załącznik nr 13 – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 9 

Załącznik nr 14 – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 10 

Załącznik nr 15 – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 11 

Załącznik nr 8 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 7 

 

7. Miejsce w którym zmieniana jest treść:  SIWZ, ROZDZIAŁ XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

Było: 

1.  Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

Zadanie 1 -     900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100) 

Zadanie 2 -  3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100) 

Zadanie 3 -  4 400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100) 

Zadanie 4 -  5 300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100) 

Zadanie 5 -     100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) 
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Zadanie 6 -    400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) 

Zadanie 7 -  2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) 

 

Jest: 

1.  Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

Zadanie 1 -      900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100) 
Zadanie 2 -   3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100) 
Zadanie 3 -   4 400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100) 
Zadanie 4 -  2 050,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100) 
Zadanie 5 -      100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) 
Zadanie 6 -       400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) 
Zadanie 7 -    2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) 
Zadanie 8 -   1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 
Zadanie 9 -      260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100) 
Zadanie 10 - 1 280,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100) 
Zadanie 11 -    710,00 zł (słownie: siedemset dziesięć złotych 00/100) 
 

 

W konsekwencji dokonanych zmian, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert 

w następujący sposób: 
 

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść:  

 

8.  ROZDZIAŁ XVIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, pkt 1.2. 
Było: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 22.01.2021 r. o godzinie 10:00. 
Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 05.02.2021 r. o godzinie 10:00. 
 

9. 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 pierwszego wyposażenia – drobny sprzęt medyczny w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia 

Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”– nr ref.: 

TZ.372.51.2020 
Nie otwierać przed 22.01.2021 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 pierwszego wyposażenia – drobny sprzęt medyczny w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia 

Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”– nr ref.: 

TZ.372.51.2020 
Nie otwierać przed 05.02.2021 r. Godz. 11:00 

 

 

10. 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 22.01.2021 r. do godziny 10:00 
Jest:  
1. Ofertę należy złożyć: 
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BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

 

1.2. za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu, nie później niż do 05.02.2021 r. do godziny 10:00 
 

11. ROZDZIAŁ XXII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Było:  
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2021 r. o godzinie 11:00 w Sali nr 115 (budynek administracji) w siedzibie 

Zamawiającego. 
Jest: 
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2021 r. o godzinie 11:00 w Sali nr 115 (budynek administracji) w siedzibie 

Zamawiającego. 
 

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet tam gdzie 

w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.                                                                         
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr   611680-N-2020 z dnia 19.11.2020r. 
                    
                     ZAMAWIAJĄCY: 
        

 Prezes Zarządu 
 Marek Działoszyński 

(podpis na oryginale) 
 

Załączniki: 

 - Załącznik nr 3 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2 

 - Załącznik nr 5 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4 

 - Załącznik nr 8 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 7 

 - Załącznik nr 12 – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 8 

 - Załącznik nr 13 – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 9 

 - Załącznik nr 14– Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 10 
 - Załącznik nr 15 – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 11 
 - Załącznik nr 10 po zmianach – Wzór umowy 
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