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                     Zielona Góra, 22.07.2021 r. 
 

 

Nr referencyjny: TZ.280.24.2021 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy 

stymulatorów, kardiowerterów – defibrylatorów serca wraz z akcesoriami do rozruszników serca, noży 

plazmowych z udostępnieniem generatora oraz rejestratorów arytmii z modułem wraz  

z udostępnieniem systemu monitorowania (on-line) w podziale na zadania 
 

 

ZAWIADOMIENIE 

 O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ ORAZ ZAMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

1. Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

sp. z o. o. na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przekazuje wykonawcom treść pytań wraz  

z odpowiedziami: 
 

Pytanie nr 1: 

Pytanie 1 do Pakietu nr 2 -  Elektrody do stymulacji pęczka Hisa, 1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

dostarczenie elektrody do stymulacji pęczka Hisa o średnicy wynoszącej max. 5,9 F? Parametr nieznacznie 

różni się od wymagań SWZ. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez wykonawcę elektrody do stymulacji pęczka Hisa  

ze średnicą o wartości maksymalnej 5,9 Fr. W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany załącznika  

nr 3 do SWZ – formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2. 
 

Pytanie nr 2 

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SWZ poprzez dodanie § 4 ust. 3a o następującej treści: 

„Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania asortymentu w banku we właściwych warunkach oraz 

jest odpowiedzialny za jego szkodę, w szczególności uszkodzenie, kradzież lub przypadkową utratę. 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 7 do SWZ poprzez dodanie § 4 ust. 3a o następującej treści: 

„Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania asortymentu w banku we właściwych warunkach oraz 

jest odpowiedzialny za jego szkodę, w szczególności uszkodzenie, kradzież lub przypadkową utratę. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SWZ poprzez dodanie § 4 ust. 19a o następującej treści: 

„Zamawiający nie jest uprawniony do pobrania z banku wyrobów, którym upłynął termin ważności. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 7 do SWZ poprzez dodanie § 4 ust. 19a o następującej treści: 

„Zamawiający nie jest uprawniony do pobrania z banku wyrobów, którym upłynął termin ważności. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian. 

 

2. Zamawiający informuje, że na podstawie  art. 137 ust. 1 ustawy  dokonuje następujących zmian treści SWZ: 

 

1) W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 3 do SWZ (formularz cenowo- techniczny dla zadania  

nr 2) Zamawiający wprowadza Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach z dnia 22.07.2021 r. (formularz 

cenowo -techniczny dla zadania nr 2); 
 

UWAGA 

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

gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

 

 

Dyrektor ds. Lecznictwa 

Lek. med. Antoni Ciach 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1)Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach z dnia 22.07.2021 r. (formularz cenowo -techniczny dla zadania nr 2). 
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