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Nr referencyjny: TZ.372.78.2020         

Zielona Góra, 28.05.2021 

 

ZAWIADOMIENIE 

o udzieleniu wyjaśnień treści SIWZ, zmianie treści SIWZ II 

oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert IX 

 

I. 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. 

niniejszym informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., zwanej dalej ustawą) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup pierwszego wyposażenia – aparatura 

medyczna VI w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim 

im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”, nr referencyjny: TZ.372.78.2020, TED 2020/S 

252-635363 wniesiono  pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami: 
 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji I „Mieszalnik do żywienia pozajelitowego” i utworzy 

osobne zadanie?  

Obecna forma wymaga wyceny urządzeń będących elementami mieszalnika co z perspektywy potencjalnego 

oferenta jest niezrozumiałe, a z perspetywy Zamawiającego ekonomiczne nieuzasadnione. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ 

bez zmian. 
 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający w formularzu „parametry techniczne” w pozycji „Mieszalnik do żywienia pozajelitowego” 

ppkt 2 „Automatyczny system pobierania składników, umożliwiający równoczesne podłączenie 24 

składników” wymaga, aby 24 porty były uniwersalne?  

Tylko uniwersalne 24 porty pozwalają na podłączenie mikro lub makro składników w dowolnej konfiguracji. 

Taka dowolność w doborze składników zapewni Zamawiającemu możliwość komfortu przygotowania 

mieszanin dla pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych lub dorosłych. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podłączenia za pomocą 24 portów, ale nie definiuje przy tym rodzaju 

portów. Zamawiający jednocześnie modyfikuje zapisy SIWZ w ppkt 2, w związku z czym dokonuje zmian  

w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowo – techniczny. 
 

Pytanie nr 3 

Aby Zapewnić bezpieczeństwo oraz dokładność przygotowania mieszanin żywieniowych, zwracamy się do 

Zamawiającego o doprecyzowanie w ppkt 5 ( parametry techniczne mieszalnika do żywienia pozajelitowego) 

wymagań w zakresie błędów przetaczanej objętości. Aktualny zapis „maksymalny dopuszczalny błąd 

zaoferowanego urządzenia nie może przekroczyć więcej niż 3% dla objętości poniżej 10 ml.” Proponujemy 

zmienić na zapis „maksymalny dopuszczalny błąd zaoferowanego urządzenia nie może przekroczyć więcej 

niż 5% dla objętości powyżej 0,4ml oraz 3% dla objętości powyżej 1 ml. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie, w związku z czym dokonuje zmian  

w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowo – techniczny. 
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Pytanie nr 4 

Zwracamy się do Zamawiającego o dokonanie zmiany w parametrach technicznych – mieszalnik do żywienia 

pozajelitowego ppkt 6 w zakresie różnicowania punktacji za objętość dozowania. Proponujemy 

Zamawiającemu dopuszczenie zapisu w ppkt 6 o treści „Objętość dozowania min. 0,2 ml”. Nie sądzimy, aby 

praktyka faworyzowania jednego producenta była celem Zamawiającego, ale jak z pewnością jest wiadome 

Zamawiającemu, obecnie zastosowany zapis jednoznacznie uznaje i wskazuje jednego producenta. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ 

bez zmian. 
 

Pytanie nr 5 

Zwracamy się do Zamawiającego o dokonanie zmiany w parametrach technicznych – mieszalnik do żywienia 

pozajelitowego ppkt 9. Oczywistym wymogiem jest możliwość dostępu przez mieszalnik do sieci 

LAN/WLAN, lecz zapis „Urządzenie posiada wbudowany moduł WLAN.” jest bezpośrednim wskazaniem na 

jedngo oferenta. Prosimy o pozostawienie wymagania w ppkt 9 w formie „Zaoferowane urządzenie ma 

możliwość dostępu do sieci LAN/WLAN.” 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie, w związku z czym dokonuje zmian  

w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowo – techniczny. 
 

Pytanie nr 6 
Zwracamy się do Zamawiającego o dokonanie zmiany w parametrach technicznych – mieszalnik do żywienia 

pozajelitowego ppkt 10.  

Zastosowany wymóg „Zaoferowane urządzenie posiada identyfikację użytkownika w technologii RFID.” jest 

bezpośrednim wskazaniem na jednego oferenta. Zwracamy się do Zamawiającego o pozostawienie w ppkt 10 

wymogu w formie „Zaoferowane urządzenie posiada identyfikację użytkownika”. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie, w związku z czym dokonuje zmian  

w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowo – techniczny. 
 

Pytanie nr 7 

Zwracamy się do Zamawiającego o dokonanie zmiany w parametrach technicznych – mieszalnik do żywienia 

pozajelitowego ppkt 11. Opisany przez Zamawiającego produkt „Pojedynczy zestaw transferowy do 

zaoferowanego urządzenia (dzienna kaseta) stanowi jeden element (kaseta + linia główna zestawu z 24 liniami 

z wysoko- i niskoobjętościowymi przewodami podającymi) oraz posiada możliwość produkcji do 300 litrów 

na dzienną kasetę” to osprzęt wskazujący tylko na jednego oferenta. 

Wymaganie, aby dzienny zestaw transferowy stanowił jeden element oraz wskazanie na bardzo konkretną 

ilość przetaczanych litrów ma na celu wyeliminowanie konkurencji, na pewno nie ma na celu uzyskanie przez 

Zamawiającego korzystniejszej oferty w zakupie i późniejszej eksploatacji. Warto zaznaczyć, że na rynku są 

mieszalniki gdzie listwa (dzienna kaseta) nie stanowi jednego elementu i daje użytkownikowi możliwość 

zakupu dowolnej ilości drenów podłączeniowych. Opisane rozwiązanie, z możliwościami „dopinania” 

poszczególnych składników daje użytkownikowi elastyczność oraz wprowadza oszczędności w codziennej 

pracy tj. jeśli w danym dniu produkcyjnym korzystamy z 12 składników to płacimy za 12 drenów 

podłączeniowych. Jeśli korzystamy z 8 składników to płacimy za 8 drenów podłączeniowych. W przypadku 

opisanego przez Zamawiającego wymogu, czy korzystamy z 8,12,15 czy 24 składników to zawsze płacimy za 

24 dreny zintegrowane wraz z kasetą.  

Proponujemy Zamawiającemu, aby w ppkt 11 dokonał zmiany na zapis „Pojedynczy zestaw transferowy do 

zaoferowanego urządzenia (listwa zaworowa) daje możliwość podłączenia do 24 wysoko-  

i niskoobjętościowych przewodów”. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie, w związku z czym dokonuje zmian  

w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowo – techniczny. 
 

Pytanie nr 8 

Zwracamy się do Zamawiającego o dokonanie zmiany w parametrach technicznych – mieszalnik do żywienia 

pozajelitowego ppkt 13. Prosimy o dopuszczenie w ppkt 13, aby wymiary całego urządzenia max.1100 mm × 

600 mm × 800 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany, tym modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ 

– Formularz cenowo – techniczny. 
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Pytanie nr 9 

Zwracamy się do Zamawiającego o dokonanie zmiany w parametrach technicznych – mieszalnik do żywienia 

pozajelitowego ppkt 15. Opisane wymaganie „Ultradźwiękowy pomiar przepływu” jest bezpośrednim 

wskazaniem na jednego oferenta. Zwracamy się do Zamawiającego o pozostawienie w ppkt 15 wymogu  

w formie „Pomiar przepływu”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje Załącznik nr 2 

do SIWZ – Formularz cenowo – techniczny. 
 

Pytanie nr 10 

Zwracamy się do Zamawiającego o dokonanie zmiany w parametrach technicznych – mieszalnik do żywienia 

pozajelitowego ppkt 16 w zakresie różnicowania punktacji za rodzaj raportu odchyleń. Proponujemy 

Zamawiającemu wykreślenie dodatkowej punktacji za rodzaj raportu. Nie sądzimy, aby praktyka 

faworyzowania jednego producenta była celem Zamawiającego, ale jak z pewnością wiadomo 

Zamawiającemu w obecnej formie Zamawiający jednoznacznie uznaje i wskazuje jednego producenta. 

Proponujemy Zamawiającemu, aby w ppkt 16 pozostał zapis wymagania „raport odchyleń”. 

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

bez zmian. 
 

Pytanie nr 11 

Zwracamy się do Zamawiającego o dokonanie zmiany w parametrach technicznych – mieszalnik do żywienia 

pozajelitowego ppkt 17. Proponujemy Zamawiającemu dopuszczenie ogólnego zapisu w ppkt 17 o treści 

„Obsługa standardu kodów kreskowych”. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie, w związku z czym dokonuje zmian  

w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowo – techniczny. 
 

Pytanie nr 12 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dokonanie zmiany w parametrach technicznych – mieszalnik do 

żywienia pozajelitowego ppkt 19 na ogólny wymóg „Instrukcja obsługi i oprogramowanie urządzenia  

w języku polskim lub angielskim” bez różnicowania w punktacji. 

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

bez zmian. 
 

Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający w punkcie III (Waga) dopuszcza wagę o wysokiej precyzji zintegrowaną  

w zestawie z mieszalnikiem KabiHelp (punkt I – Mieszalnik do żywienia pozajelitowego)  

o parametrach:  

- zakres ważenia: 8200 g  

- dokładność: ± 10 mg  

- odczyt: 0,01 g  

- czas pomiaru: 0,6 s  

- ładowanie wstępne: ok. 1300 g  

- maksymalne obciążenie: 6000 g  

- interface: seria RS232  

- interface zasilania: zasilany przez urządzenie KabiHelp (mieszalnik do żywienia pozajelitowego).  

Szalka wagi KabiHelp jest wykonana ze stali nierdzewnej, 

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

bez zmian. 
 

Pytanie nr 14 

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie punktu VIII (Licznik cząstek stałych) do osobnego zadania? 

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

bez zmian. 
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Pytanie nr 15 

Czy Zamawiający zgodzi się na zrezygnowanie z punktu 73 i 80 ze względu na brak specyfikacji wymiany 

informacji między programem szpitalnym i aptecznym a programami zewnętrznymi? 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla punkt 73 i 80, tym samym modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – 

Formularz cenowo – techniczny. 
 

Pytanie nr 16 

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie punktu 73 i 80 do osobnego zadania, do którego mogliby 

przystąpić inni oferenci? 

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił punkt 73 i 80 (patrz pytanie nr 15). 
 

Pytanie nr 17 

Czy Zamawiający zgodzi się na zrezygnowanie z punktu 49? Większość standardowych drukarek nie posiada 

powyższego oprogramowania. 

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

bez zmian. 
 

Pytanie nr 18 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie w § 6 ustęp 2 kary umownej do 10%? 

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

bez zmian. 
 

Pytanie nr 19 

Czy dopuszczają Państwo złożenie oferty do przetargu tylko na 1 pozycję (poz. VIII - Licznik cząstek stałych)? 

Z posiadanych przez nas informacji żaden z dystrybutorów liczników cząstek na terenie Polski nie jest w stanie 

zaproponować aparatury tj. "Mieszalnik do żywienia pozajelitowego" lub "Urządzenie do wykonywania 

jałowych roztworów". 

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

bez zmian. 
 

II. 

 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy oraz w związku z udzielonymi odpowiedziami 

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób: 
W miejsce dotychczasowego: 
Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy – techniczny) 

wprowadza się 

Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji z dnia 28.05.2021 (Formularz cenowy – techniczny) 

 

III.  

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

  
1) Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XIX SIWZ pkt 1.2. 
BYŁO: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 31.05.2021 r. o godzinie 10:00. 
JEST PO ZMIANACH: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 15.06.2021 r. o godzinie 10:00. 
 

2) Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXIII SIWZ pkt 1. 
BYŁO: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wnioski dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 31.05.2021 r. do 

godziny 10:00. 
JEST PO ZMIANACH: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wnioski dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż 

do 15.06.2021r. do godziny 10:00. 
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3) Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXIII SIWZ pkt 2. 
BYŁO: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2021 r., o godzinie 11:00 w pokoju nr 115 (budynek administracji) 

w siedzibie Zamawiającego. 
JEST PO ZMIANACH: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2021 r., o godzinie 11:00 w pokoju nr 115 

(budynek administracji) w siedzibie Zamawiającego. 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia  

o zamówieniu nr 2020/S 252-635363 z dnia 28.12.2020 r. 
 

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

tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 
 

       Prezes Zarządu 

       dr Marek Działoszyński 

       podpis na oryginale 
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