
Nr referencyjny: TZ.372.2.2020                          Zielona Góra 27.01.2020 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. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że w postępowaniu
o  udzielenie  zamówienia  nr  referencyjny:  TZ.372.2.2020  prowadzonym  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy układów oddechowych dla dzieci i dorosłych, wkłuć naczyniowych
metodą  Seldingera  4F  i  5F  oraz  sprzętu  jednokrotnego  użytku  do  termoregulacji  pacjenta  metodą
śródnaczyniową, wniesiono następujące pytania:

Pytanie nr 1 
Czy zadaniu nr 1, poz. 1. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka oddechowego o pojemności 1 L,
standardowego  dla  dzieci,  pozostałe  parametry  bez  zmian?   Worki  o  pojemności  2  litrów stosowane  są  dla
dorosłych. Standardowe zestawy dla dzieci zawierają worek oddechowy 1 litrowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 2
Zamawiający  w  zadaniu  nr 1,  poz.  1   wymaga  obwodu  dla  dzieci  dwie  rury  o  dł.  120cm i  pozostałe
wymagania. Czy Zamawiający dopuści dwie rury 150cm,  pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 3
Czy zadaniu nr 1, poz. 4  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

gotowego  do  użycia kompletnego  obwodu  oddechowego  neonatologicznego  mikrobiologicznie  czysty  lub
sterylny,  karbowanego, wykonanego z :

- PE  (polietylen) 
Obwód oddechowy dla noworodków anestetyczny, o średnicy 10mm, końcówki rur 22F
2 rury o długości  150cm 
dodatkowa rura 120cm, 
worek 0,5L  bezlateksowy, 
trójnik Y, port kapno ?

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

Pytanie nr 4
Zadanie 3
Czy Zamawiający w zadaniu  nr 3 dopuści wkłucie o długości 18 cm spełniając pozostałe parametry?
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Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5
Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści obwód anestetyczny dla dzieci o długości 150 cm z dodatkową rurą o długości 120 cm,
spełniający pozostałe wymagania SIWZ?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 6
Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści obwód z workiem 1l, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 7
Dotyczy Zadania nr 1 poz.  3 

Czy Zamawiający dopuści obwód anestetyczny o długości rur 180 cm oraz z dodatkową rurą o długości 180 cm, 
spełniający pozostałe wymagania SIWZ?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 8
Dotyczy Zadania nr 1 poz.  3 

Czy Zamawiający dopuści obwód anestetyczny mikrobiologicznie czysty w opakowaniu folia-folia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9
Dotyczy Zadania nr 1 poz.  4 

Czy Zamawiający dopuści w powyższym zakresie obwód oddechowy jednorazowego użytku do znieczuleń nowo-
rodków, składający się z dwóch rur o długości 150 cm, dodatkowej rury o długości 120 cm, rury o średnicy
10mm, łącznik Y z jednym portem, kolanko z portem kapno, łącznik prosty 22mm/10mmM kompatybilny z rura 
i workiem oddechowym bezlateksowym o pojemności 0.5l, jednorazowego użytku, całość zapakowana w 1 mi-
krobiologicznie czysty zestaw w opakowaniu folia-folia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 10
Dotyczy Zadania nr  1 poz.  4-5

Wnosimy wydzielenie  w/w pozycji  do  osobnego Zadania,   gdyż konstrukcja  powyższego pakietu  stworzona
została pod jednego, konkretnego wykonawcę, tj. firmę Medtronic. Powyższe motywujemy faktem, że poprzednie
unieważnione  przez  Zamawiającego  postępowanie  TZ.372.53.2019  umożliwiało  złożenie  większej  ilości
konkurencyjnych ofert  a  „dorzucenie”  konkretnego asortymentu (poz.  5),  który zaoferować może wyłącznie
jeden wykonawca, ma na celu tylko i wyłącznie ograniczenie postępowania do konkretnego, w/w wykonawcy.
Takie postępowania naraża tym samym Zamawiającego na nieracjonalne gospodarowanie środków publicznych
przy jednoczesnym zakupie przedmiotu niekoniecznie najwyższej jakości.
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Pragniemy tu zauważyć, że oferta preferowanego przez Zamawiającego wykonawcy, dla którego została dokona-
na powyższa modyfikacja, była droższa o 40%(!). Ma to także niejednokrotne potwierdzenie w innych postępo-
waniach przetargowych. Nie powinno być to bez znaczenia dla publicznej jednostki służby zdrowia,  odpowie-
dzialnej za racjonalne gospodarowanie środków publicznych.

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

Pytanie nr 11

 Firma Zamawiający wykreśla nazwę Wykonawcy, celem zanonimizowania Wykonawcy jako uczestnik postępowania,
zwraca się do Państwa z prośbą o modyfikację załącznika nr 2 do SIWZ dot. układów oddechowych dla dzieci 
i dorosłych. 

1. Prosimy o wyłącznie zadań nr. 4 i 5 tj.

z  załącznika  nr  2  do  siwz  i  utworzenie  odrębnego  zadania  dla  tych  pozycji.  Obydwie  opisane  pozycje
charakteryzują produkty jednego producenta/wykonawcy. Opisany obwód oddechowy neonatologiczny nie jest
już produkowany przez firmę,  której  opis  dotyczy.  Na rynku nie  są  również dostępne produkty równoważne
innych producentów, które potencjalny wykonawca mogłyby zaoferować w opisanym postępowaniu. Opis filtra w
pozycji 5 stanowi „bloker” i uniemożliwia złożenie oferty w opisanym postępowaniu. Proponowany zapis jest
niezgodny  z,  art.  art.  7  ust.  1  Ustawy  PZP dotyczących  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania
wykonawców.

W  związku  z  powyższym  nasza  prośba  jest  w  pełni  uzasadniona.  Umożliwi  przeprowadzenie  procedury
przetargowej i wyłonienie Wykonawcy w zakres produktów, których opis umożliwia złożenie konkurencyjnych
ofert potencjalnym Wykonawcom.

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

Pytanie nr 12
Zadanie nr 1 

Pytanie  1.   Czy Zamawiający dopuści  w zadaniu 1 anestetyczny obwód oddechowy dla dzieci,  przejściówkę
kątową, układ oddechowy do znieczuleń dla dorosłych, obwód oddechowy anestezjologiczny neonatologiczny,
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obwód oddechowy do intensywnej terapii z PCV dla dorosłych, przewód z PCV karbowany o gładkim świetle
biologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

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

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

Było: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 30.01.2020  r. o godzinie 10:30

Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 03.02.2020  r. o godzinie 10:30

2. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XX SIWZ 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 układów oddechowych dla dzieci i dorosłych, wkłuć naczyniowych metodąSukcesywne dostawy układów oddechowych dla dzieci i dorosłych, wkłuć naczyniowych metodą
Seldingera 4F i 5F oraz sprzętu jednokrotnego użytku do termoregulacji pacjenta metodąSeldingera 4F i 5F oraz sprzętu jednokrotnego użytku do termoregulacji pacjenta metodą

śródnaczyniową.śródnaczyniową.

– nr ref.: TZ.372.2.2020

Nie otwierać przed   30  .01.2020 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 układów oddechowych dla dzieci i dorosłych, wkłuć naczyniowych metodąSukcesywne dostawy układów oddechowych dla dzieci i dorosłych, wkłuć naczyniowych metodą
Seldingera 4F i 5F oraz sprzętu jednokrotnego użytku do termoregulacji pacjenta metodąSeldingera 4F i 5F oraz sprzętu jednokrotnego użytku do termoregulacji pacjenta metodą

śródnaczyniową.śródnaczyniową.

– nr ref.: TZ.372.2.2020

Nie otwierać przed   03.02  .2020 r. godz. 11:00  

Koperta dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy

3. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXII SIWZ pkt 1.

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 30.01.2020 r. do godziny 10:30.
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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 03.02.2020 r. do godziny 10:30.

4. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXII SIWZ pkt 3.

Było: Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 30.01.2020 r. o godzinie 11:00 w sali nr 203
(budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

Jest: Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 03.02.2020 r. o godzinie 11:00 w sali nr 203
(budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet tam
gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.                                                                        

Załączniki:
1. Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach - zadanie nr 1.
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