
 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze,   

65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr przedsiębiorców  

nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer rejestrowy BDO: 000027243,  

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o. o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

                                                                                           Zielona Góra, dnia  21.05.2021 r. 

 

Nr referencyjny: TZ.282.9.2021 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych na: sukcesywne 

dostawy jednorazowych urządzeń do aplikowania kleju chirurgicznego, endoprotez i ekspanderów 

piersi oraz nieizotopowych znaczników do lokalizacji zmian niepalpacyjnych w raku piersi oraz 

nieizotopowych znaczników do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych. 

 

ZAWIADOMIENIE  

o udzieleniu wyjaśnień treści Zaproszenia do składania ofert cenowych, zmianie treści Zaproszenia 

do składania ofert cenowych  

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia wniesiono 

następujące pytania: 

 

Pytanie nr 1   

Dotyczy Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do Zaproszenia:  

Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych 

pakietów, do których Wykonawca przystępuje?  

Odpowiedź: Wykonawca może zmodyfikować treść formularza ofertowego w taki sposób, aby pozostały 

tylko te zadania, na które wykonawca składa swoją ofertę. Zamawiający zgodnie z treścią zaproszenia nie 

zakazuje takiego działania. 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji 

Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby 

uprawnione? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, natomiast dopuszcza podpisanie umowy w drodze 

korespondencyjnej. 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy Zaproszenia, Załącznik nr 5 do Zaproszenia, Wzór umowy: §4 ust. 5: Uprzejmie prosimy  

o modyfikację poprzez zmianę z „co najmniej trzech egzemplarzach” na „w jednym egzemplarzu”.  

Uzasadnienie: Faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do 

Zamawiającego, natomiast sam przedmiot dostawy jest wysyłany z magazynu Wykonawcy, który znajduje 

się w innej lokalizacji niż biuro. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy w 1 

egzemplarzu, potwierdzający ilość, rodzaj towaru, natomiast faktura VAT zawierająca ceny wysyłana jest 

pocztą po wykonaniu zamówienia.  

Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, prosimy również o modyfikację §5 ust. 4 poprzez zmianę treści  

z „będą dokumenty dostawy” na „będzie dokument dostawy”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę, w związku z tym dokonuje 

modyfikacji treści umowy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia. 
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Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze,   

65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr przedsiębiorców  

nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer rejestrowy BDO: 000027243,  

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o. o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

Pytanie nr 4 

§4 ust. 5 w związku z §5 ust. 4: Uprzejmie prosimy o wykreślenie słowa: „cenę jednostkową” i „łączną 

wartość towaru”. Uzasadnienie: Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i 

ochronę danych stanowiących informację handlowe wraz z towarem Wykonawca załącza dokument 

dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT 

wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Ewentualnie czy Zamawiający w ramach §4 ust. 5 oraz 

§5 ust. 4 dopuści dosłanie faktury VAT elektronicznie w formacie pliku pdf w dniu dostawy towaru? 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

 

Pytanie nr 5 

§5 ust. 3:Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę? Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403) w Art. 8 

ust. 2 termin płatności nie może przekraczać 60 dni. W obecnym brzmieniu Umowy w połączeniu z §5 ust. 

1 Umowy może on wynosić nawet 90 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

 

Pytanie nr 5 

§6 ust. 1 pkt 1): Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 20 % na 10%. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

 

Pytanie nr 6 

§6 ust. 1 pkt 2), 5) oraz §5 ust. 8 ust. 1: Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: „opóźnienia z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy” Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą.  

W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego 

należytej staranności. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy Załącznika nr 4, formularz cenowo techniczny dla zadania nr 3, pozycja 1: Czy Zamawiający 

potwierdza, że wymaga znacznika podawanego pacjentowi przy pomocy USG lub mammografii do 

długoterminowej implementacji przed zabiegiem bez limitu 30 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga znacznika podawanego pacjentowi przy pomocy USG lub 

mammografii do długoterminowej implementacji przed zabiegiem bez limitu 30 dni. W związku z tym 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści formularza cenowo- technicznego dla zadania nr 3, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zawiadomienia. 

 

Pytanie nr 8 

Dotyczy Załącznika nr 4, formularz cenowo techniczny dla zadania nr 3, pozycja 2: Czy Zamawiający 

potwierdza, że wymaga znacznika umożliwiającego wykonanie detekcji węzłów chłonnych wartowniczych 

o wydłużonej trwałości gdzie zabieg może zostać wykonany do 30 dni po podaniu znacznika? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga znacznika umożliwiającego wykonanie detekcji węzłów chłonnych wartowniczych 

o wydłużonej trwałości gdzie zabieg może zostać wykonany do 30 dni po podaniu znacznika. W związku z 

tym Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści formularza cenowo- technicznego dla zadania nr 3, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zawiadomienia. 
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Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze,   
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Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o. o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

1) Miejsce w którym zmieniana jest treść: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert cenowych – 

Formularz cenowo – techniczny - zadanie nr 3, w tabeli,  w kolumnie „Przedmiot zamówienia”, pozycja nr 

1: 

BYŁO: 

Nieizotopowy znacznik do lokalizacji zmian niepalpacyjnych w raku piersi. Znacznik magnetyczny 

wykonany ze stali nierdzewnej klasy medycznej dedykowany do współpracy z nieizotopowym systemem 

detekcji węzłów chłonnych wartowniczych. System będący sterylnym, jednorazowym produktem, 

składającym się ze znacznika magnetycznego (ziarna) o wymiarach 1 mm x 5 mm, wstępnie załadowanego 

do systemu wprowadzającego. System wprowadzający znacznika w postaci  igły o długości 12 cm, z 

oznaczeniami referencyjnymi głębokości co 1 cm. Znacznik podawany pacjentowi przy pomocy USG lub 

mammogarfii do 30 dni przed zabiegiem. Znacznik wykrywany pod dowolnym kątem. Siła detekcji 

sygnału znacznika zależna od odległości od sondy. Brak zaniku sygnału znacznika wraz z upływem czasu. 

Znacznik przeznaczony do umieszczenia w piersi i usunięcia chirurgicznego z tkanką docelową po 

tymczasowym umieszczeniu na okres do 30 dni. Znacznik przystosowany do przechowywania w 

temperaturze pokojowej. Znacznik sklasyfikowany jako wyrób medyczny. 

Dostawa znaczników do posiadanego urządzenia – sonda Sentimag. 

JEST PO ZMIANACH: 

Nieizotopowy znacznik do lokalizacji zmian niepalpacyjnych w raku piersi. Znacznik magnetyczny 

wykonany ze stali nierdzewnej klasy medycznej dedykowany do współpracy z nieizotopowym systemem 

detekcji węzłów chłonnych wartowniczych. System będący sterylnym, jednorazowym produktem, 

składającym się ze znacznika magnetycznego (ziarna) o wymiarach 1 mm x 5 mm, wstępnie załadowanego 

do systemu wprowadzającego. System wprowadzający znacznika w postaci  igły o długości 12 cm, z 

oznaczeniami referencyjnymi głębokości co 1 cm. Znacznik podawany pacjentowi przy pomocy USG lub 

mammogarfii przed zabiegiem. Znacznik wykrywany pod dowolnym kątem. Siła detekcji sygnału 

znacznika zależna od odległości od sondy. Brak zaniku sygnału znacznika wraz z upływem czasu. 

Znacznik przeznaczony do umieszczenia w piersi i usunięcia chirurgicznego z tkanką docelową po 

tymczasowym umieszczeniu na okres do 30 dni. Znacznik przystosowany do przechowywania w 

temperaturze pokojowej. Znacznik sklasyfikowany jako wyrób medyczny. 

Dostawa znaczników do posiadanego urządzenia – sonda Sentimag. 

 

2) Miejsce w którym zmieniana jest treść: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert cenowych – 

Formularz cenowo – techniczny - zadanie nr 3, w tabeli,  w kolumnie „Przedmiot zamówienia”, pozycja nr 

2: 

BYŁO: 

Nieizotopowy znacznik do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych. Znacznik umożliwiający 

śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych. Znacznik podawany przez chirurga bez 

konieczności współpracy z Zakładem Medycyny Nuklearnej. Znacznik umożliwiający wykonanie detekcji 

węzłów chłonnych wartowniczych do 7 dni od daty podania. Znacznik dedykowany do magnetycznego 

systemu detekcji węzłów chłonnych wartowniczych, podawany podskórnie do tkanki śródmiąższowej. 

Znacznik będący czarno – brązową, sterylną wodną zawiesiną pokrytych karboksydekstranem cząstek 

superparamagnetycznego tlenku żelaza w wodzie do iniekcji, dostarczany w jednorazowych i 

aseptycznych fiolkach. Średnica pokrytych karboksydekstranem cząstek superparamagnetycznego tlenku 

żelaza około 60 nm. Znacznik, który po ekspozycji na działanie pola wzbudzenia magnetycznego detektora 

węzłów chłonnych wartowniczych, odpowiada tymczasowo indukowanym polem magnetycznym. 

Znacznik poza sygnałem magnetycznym wybarwiający na czarno – brązowy kolor węzły chłonne. 

Znacznik sklasyfikowany jako wyrób medyczny.  
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Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o. o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

Znacznik przystosowany do przechowywania w temperaturze pokojowej. Dostawa znaczników do 

posiadanego urządzenia – sonda Sentimag. 

JEST PO ZMIANACH: 

Nieizotopowy znacznik do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych. Znacznik umożliwiający 

śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych. Znacznik podawany przez chirurga bez 

konieczności współpracy z Zakładem Medycyny Nuklearnej. Znacznik umożliwiający wykonanie detekcji 

węzłów chłonnych wartowniczych do 30 dni od daty podania. Znacznik dedykowany do magnetycznego 

systemu detekcji węzłów chłonnych wartowniczych, podawany podskórnie do tkanki śródmiąższowej. 

Znacznik będący czarno – brązową, sterylną wodną zawiesiną pokrytych karboksydekstranem cząstek 

superparamagnetycznego tlenku żelaza w wodzie do iniekcji, dostarczany w jednorazowych i 

aseptycznych fiolkach. Średnica pokrytych karboksydekstranem cząstek superparamagnetycznego tlenku 

żelaza około 60 nm. Znacznik, który po ekspozycji na działanie pola wzbudzenia magnetycznego detektora 

węzłów chłonnych wartowniczych, odpowiada tymczasowo indukowanym polem magnetycznym. 

Znacznik poza sygnałem magnetycznym wybarwiający na czarno – brązowy kolor węzły chłonne. 

Znacznik sklasyfikowany jako wyrób medyczny.  

Znacznik przystosowany do przechowywania w temperaturze pokojowej. Dostawa znaczników do 

posiadanego urządzenia – sonda Sentimag. 

 

3) W związku z dokonanymi modyfikacjami oraz zmianami Zamawiający w miejsce dotychczasowego 

Załącznika nr 4 do zaproszenia do składania ofert cenowych, wprowadził Załącznik nr 4 do zaproszenia 

do składania ofert cenowych po zmianach, 

4) W związku z dokonanymi modyfikacjami oraz zmianami Zamawiający w miejsce dotychczasowego 

Załącznika nr 5 do zaproszenia do składania ofert cenowych, wprowadził Załącznik nr 5 do zaproszenia 

do składania ofert cenowych po zmianach. 

                                                                                                                                     

Udzielone odpowiedzi mają zastosowanie we wszystkich miejscach Zaproszenia do składania ofert 

cenowych, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

                        

    
                                                              Kierownik Zamawiającego 

     Prezes Zarządu 

    dr Marek Działoszyński 
     podpis na oryginale 

                                                            

 

 

W załączeniu: 

1)formularz cenowo- techniczny dla zadania nr 3 po zmianach, 

2)wzór umowy po zmianach. 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

www.bip.szpital.zgo.pl 

a/a TZ.282.9.2021                                                                                    

http://www.bip.szpital.zgo.pl/

