
Nr referencyjny  TZ.372.75.2020
Zielona Góra, dnia 12.03.2021 r.

ZAWIADOMIENIE 
o udzieleniu wyjaśnień treści SIWZ i zmianie treści SIWZ 

Dotyczy: postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843 ze  zm.),  zwaną w dalej „ustawą”,  którego
przedmiotem  zamówienia  jest:  „Zakup  pierwszego  wyposażenia  –  ochronnej  odzieży  ratowniczej,
odzieży roboczej,obuwia profilaktycznego, odzieży operacyjnej oraz obuwia operacyjnego w ramach
zadania  „Utworzenie  Centrum  Zdrowia  Matki  i  Dziecka  w  Szpitalu  Uniwersyteckim  im.  Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”, Nr sprawy: TZ.372.75.2020.

I.
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

Zamawiający – informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy, że w niniejszym postępowaniu
wpłynęły pytania:

Pytanie nr 1:
Czy jest możliwość rozbicia zadania 4 na dwie osobne części odzież i obuwie osobno?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.  Tym samym Zamawiający dokonuje  zmiany
treści  SIWZ,  formularza  oferty,  który  stanowi  załącznik  nr  1  do  SIWZ  oraz  formularza  cenowo-
technicznego dla zadania nr 4, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający dodaje
w niniejszym postępowaniu zadanie nr 5 pn. Dostawa obuwia operacyjnego. Tym samym Zamawiający
dodaje załącznik nr 9 do SIWZ formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5.
Pytanie nr 2:
Czy w zadaniu nr 4 Zamawiający wydzieli obuwie do odrębnego pakietu?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.  Tym samym Zamawiający dokonuje  zmiany
treści  SIWZ,  formularza  oferty,  który  stanowi  załącznik  nr  1  do  SIWZ  oraz  formularza  cenowo-
technicznego dla zadania nr 4, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający dodaje
w niniejszym postępowaniu zadanie nr 5 pn. Dostawa obuwia operacyjnego. Tym samym Zamawiający
dodaje załącznik nr 9 do SIWZ formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 dopuści obuwie o poniższych parametrach – załączam zdjęcie i opis:
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Obuwie operacyjne (nazwa zanonimizowana)
 Obuwie  operacyjno-medyczne  (klapki  z  zamkniętymi  palcami),  przeznaczone  na  blok  operacyjny,

wielokrotnego użytku, wykonane z tworzywa sztucznego, wentylowane po bokach,
 Posiada  anatomicznie  wyprofilowaną  powierzchnię  styku  ze  stopą,  która  wykończona  jest  mikro

kuleczkami pobudzającymi krążenie co niesamowicie  podnosi komfort użytkowania i  jednocześnie
nie rodzi trudności związanych z montażem wymiennej wkładki oraz jej utrzymaniem w czystości,

Uwaga-obuwie  nasze   jest  miękkie  i  elastyczne  w przeciwieństwie  do  obuwia  wykonanego
z poliuretanu , które jest twarde i sztywne jak drewniak -proszę zwrócić uwagę porównać,

 Obuwie w wersji z ruchomym paskiem, stabilizującym stopę – lub bez paska – wykonane z jednego
odlewu,

 Rozmiary:35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48.  Podlegające  myciu  i  dezynfekcji  chemicznej
w urządzeniu myjąco-dezynfekującym w temperaturze do 1340C, 

 Dostępne  od ręki w kolorach: zielony, niebieski i biały ,oraz inne kolory,
 Posiada Certyfikat Jednostki Notyfikowanej,
 Liczne referencje z zrealizowanych przetargów:

-Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
-Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie,
-Centralny szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i wiele innych.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści  w zadaniu nr 5 obuwie o wskazanych parametrach.  Tym samym Zamawiający
dodaje załącznik nr 9 do SIWZ formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5.
Pytanie nr 4:  
Czy Zamawiający wymaga, aby ubrania operacyjne z zadania 4 były w pełni zgodne z normą 13795,
tj. W zakresie parametrów jak poniżej:
-pylenie,
-czystość mikrobiologiczna,
-wytrzymałość na wypychanie i rozciąganie na sucho,
-odporność na przenikanie drobnoustrojów- na sucho?
Odpowiedź:
Zamawiający nie  wymaga,  aby ubrania  operacyjne  wskazane  w zadaniu nr  4  były  zgodne z  normą
13795.  Zamawiający  wymaga,  aby  ubrania  operacyjne  wskazane  w  zadaniu  nr  4  były  wykonane
z materiałów odpornych na pylenie.  W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmiany  opisu
przedmiotu zamówienia poprzez dodanie w załączniku nr 5 do SIWZ -formularz cenowo - techniczny
dla zadania nr 4 zapisu w  brzmieniu: ,,Zamawiający wymaga, aby odzież operacyjna była wykonana
z  materiału  odpornego  na  pylenie”.  Jednocześnie  Zamawiający  dodaje  załącznik  nr  5  do  SIWZ
- formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4 po zmianach.
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Pytanie nr 5:
Zamawiający  w  zakresie  odzieży  operacyjnej  z  Zadania  nr  4  opisał  szereg  parametrów.  Czy
Zamawiający wymaga potwierdzenia parametrów opisanych dla asortymentu z Zadania nr 4 w kartach
technicznych tkanin wystawionych przez ich producentów i badań niezależnej jednostki badawczej w
zakresie  wymienionej  normy,  które  będą  załączone  do  oferty  lub  dostarczone  Zamawiającemu  na
wezwanie?
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt  5 formularza cenowo-technicznego dla zadania nr 4, który stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ  Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  posiadał  stosowne  dokumenty,  które  zostaną
niezwłocznie przekazane Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. Zapis w pkt 5  formularza cenowo-
technicznego dla zadania nr 4 dotyczy etapu realizacji umowy. W związku z powyższym Zamawiający
nie wymaga złożenia tych dokumentów na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego poprzez załączenie ich do oferty lub na wezwanie Zamawiającego.
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne będące wyrobem ochronnym, a nie medycznym? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści obuwie operacyjne będące wyrobem ochronnym, a nie medycznym. W związku
z tym Zamawiający dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia poprzez wyodrębnienie z części
nr 4 zamówienia - części nr 5 zamówienia. W związku z tym zamawiający dodaje załącznik nr 9 do
SIWZ- formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5.
Pytanie nr 7:
Pytanie dotyczy zadania nr1 – odzież ratownicza / spodnie /
W opisie spodni podano skład tkaniny – 60% bawełny i 40% poliestru. Ten skład tkaniny wyklucza opcję
impregnacji. Proszę o informację, czy zamawiane spodnie mają mieć skład 60% bawełny, 40%poliestru,
tak jak spodnie letnie, czy też 100% poliestru – tak jak spodnie całoroczne / wodo- i wiatroszczelne /?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że spodnie mają mieć skład 60% bawełny i 40 % poliestru- zgodnie z  treścią
formularza cenowo-technicznego dla zadania nr 1, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający
nie  wymaga  impregnacji.  W  związku  z  powyższym  Zamawiający  dokonuje  zmiany  treści  opisu
przedmiotu  zamówienia  poprzez  usunięcie  wymogu  impregnacji  spodni.  Jednocześnie  Zamawiający
dodaje załącznik nr 2 do SIWZ- formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1 po zmianach.

II.
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

1) Rozdział III SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Zamówienie  obejmuje:  Zakup  pierwszego  wyposażenia  –  ochronnej  odzieży  ratowniczej,  odzieży
roboczej,obuwia profilaktycznego, odzieży operacyjnej oraz obuwia operacyjnego w ramach zadania
„Utworzenie  Centrum  Zdrowia  Matki  i  Dziecka  w  Szpitalu  Uniwersyteckim  im.  Karola
Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o. o.”.
Zamówienie zostało podzielone na 5 części/zadań:
Zadanie nr 1:
Dostawa specjalistycznej, ochronnej odzieży ratowniczej
Zadanie nr 2: 
Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego
Zadanie nr 3: 
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Dostawa obuwia profilaktycznego
Zadanie nr 4: 
Dostawa odzieży operacyjnej
Zadanie nr 5:
Dostawa obuwia operacyjnego

Uwaga:
1.Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym
w SIWZ i jej załącznikach
2.We  wszystkich  przypadkach,  w  których  ze  względu  na  specyfikę  przedmiotu  zamówienia
wskazano pochodzenie  materiałów i  urządzeń dopuszcza się  stosowania materiałów i  urządzeń
równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez
Zamawiającego  dokumentacji  służą  określeniu  standardu  i  mogą  być  zastąpione  innymi
materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych
i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i
urządzenia.
3.W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie- to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
4.Ilekroć w treści  niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej,  Zamawiający powołuje się  na
jakiekolwiek  normy,  atesty,  certyfikaty,  Wykonawca  może  wykorzystać  normy,  atesty  lub
certyfikaty w stosunku do nich równoważne.

Kody CPV:
18130000-9 Specjalna odzież robocza 
33199000-1 Odzież medyczna
18830000-6 Obuwie ochronne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2-5 i 9 do SIWZ – Formularze
cenowo – techniczne dla odpowiednich części/zadań.”;

2) W rozdziale XVIII SIWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1.  Oferta musi być zabezpieczona wadium:
Zadanie nr 1: 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100)
Zadanie nr 2: 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100)
Zadanie nr 3: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100)
Zadanie nr 4: 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
Zadanie nr 5: 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych 00/100)”;
3) W rozdziale XX w podrozdziale I pkt 2 ppkt 2.2. otrzymuje brzmienie:
„2.2. Formularze cenowo - techniczne  - załączniki  nr 2-5 i 9 do SIWZ (odpowiednio dla zadań nr 1-5)”
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami
SIWZ.”;
4) W rozdziale XX w podrozdziale II dodaje się pkt 2 o treści:
„2.Na ofertę składają się:”;
5) W rozdziale XX w podrozdziale II ppkt 2.2. otrzymuje brzmienie:
„2.2. Formularze cenowo - techniczne  - załączniki  nr 2-5 i 9 do SIWZ (odpowiednio dla zadań nr 1-5)”
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami
SIWZ.”;
6) Rozdział XXI otrzymuje brzmienie:
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„1.Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z  załącznikiem nr 1 do SIWZ, na
podstawie wyliczeń zawartych w Załącznikach  nr 2-5 i 9 do SIWZ (odpowiednio dla zadań nr 1-5)
wartość brutto = wartość netto + VAT
2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające
z opisu przedmiotu zamówienia –  cena ryczałtowa.  Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za
wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
3.Cenę oferty należy wyliczyć w następujący sposób:
3.1.wartość netto poszczególnych pozycji ( Załączniki nr 2-5 i 9 do SIWZ) winna być wyliczona w 
następujący sposób: ilość wg jednostki miary x cena jednostkowa netto
3.2.wartość  brutto  poszczególnych  pozycji  (Załączniki  nr  2-5  i  9  do  SIWZ)  winna  być  wyliczona
w następujący sposób : wartość netto + obowiązująca stawka podatku VAT.
4.Cenę oferty należy podać w następujący sposób: łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto,
wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT.
5.Cena  ofertowa  musi  być  podana  w  złotych  polskich  (PLN),  cyfrowo  (do  drugiego  miejsca  po
przecinku).
6.Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informuje
Zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku
podatkowego,  wskazując nazwę (rodzaj)  towaru lub usługi,  których dostawa lub świadczenie  będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.”;
7) W rozdziale XXIV pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
dla zadań nr 1-5:”;
8) W rozdziale XXIV w pkt 2 ppkt 2.2. usuwa się Uwagę nr 2 w brzmieniu:

„Uwaga:  Wykonawca może zaoferować wyłącznie jeden z  dwóch okresów gwarancji  wskazanych
powyżej tj.: 24 miesiące lub 36 miesięcy. Okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wskazać w
w pkt 4 ppkt 4.1. dla zadania nr 1-4 formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), w zależności, na
które zadanie wykonawca składa ofertę. Wskazanie innego okresu gwarancji od podanego powyżej
(punktowanego) przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy.”;

9) W § 5 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7.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.”;

10) W formularzu cenowo technicznym dla zadania nr 1, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, zapis
w kolumnie nr 8 tabeli otrzymuje brzmienie: „Cena jednostkowa brutto [zł] 8=9/4”;

11) W formularzu cenowo technicznym dla zadania nr 2, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, zapis
w kolumnie nr 8 tabeli otrzymuje brzmienie: „Cena jednostkowa brutto [zł] 8=9/4”;

12) W formularzu cenowo technicznym dla zadania nr 3, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, zapis
w kolumnie nr 8 tabeli otrzymuje brzmienie: „Cena jednostkowa brutto [zł] 8=9/4”;

13) W formularzu cenowo technicznym dla zadania nr 4, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, zapis
w kolumnie nr 8 tabeli otrzymuje brzmienie: „Cena jednostkowa brutto [zł] 8=9/4”;

14)W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 1 do SIWZ – formularz oferty  wprowadza się Załącznik
nr 1 do SIWZ –   formularz oferty   po zmianach;  
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15)W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 2 do SIWZ – formularz  cenowo-techniczny dla zadania
nr 1 wprowadza się  Załącznik nr 2 do SIWZ –    formularz    cenowo-techniczny dla zadania nr 1 po  
zmianach;

16)W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 3 do SIWZ – formularz cenowo-techniczny dla zadania
nr 2 wprowadza się Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz  cenowo-techniczny dla zadania nr 2 po
zmianach;

17)W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 4 do SIWZ – formularz cenowo-techniczny dla zadania
nr 3 wprowadza się Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz  cenowo-techniczny dla zadania nr 3 po
zmianach,

18)W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 5 do SIWZ - formularz cenowo - techniczny dla zadania nr
4 wprowadza się  Załącznik nr  5  do SIWZ - formularz  cenowo -  techniczny dla  zadania  nr 4 po
zmianach, 

19)W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy wprowadza się Załącznik nr 7
do SIWZ – wzór umowy po zmianach.

20)Wprowadza się Załącznik nr 9 do SIWZ – formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5.

ZAMAWIAJĄCY
Prezes Zarządu

dr Marek Działoszyński
podpis na oryginale

Załączniki:
1)Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty po zmianach,
2)Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz  cenowo-techniczny dla zadania nr 1 po zmianach,
3)Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz  cenowo-techniczny dla zadania nr 2 po zmianach,
4)Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz  cenowo-techniczny dla zadania nr 3 po zmianach,
5)Załącznik nr 5 do SIWZ - formularz cenowo - techniczny dla zadania nr 4 po zmianach, 
6)Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy po zmianach,
7)Załącznik nr 9 do SIWZ – formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5.
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BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o. o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
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