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             Zielona Góra 17.08.2021 r. 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 

11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), którego 

przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy implantów do osteosyntezy, śrub do bloków kostnych, 

zestawów do dystrakcji podniebiennej, materiałów do sterowanej rekonstrukcji kości i tkanek, węży 

irygacyjnych i ostrzy do piły piezoelektrycznej producenta Synthes oraz wierteł, nr sprawy: TZ.280.22.2021. 
 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ I ZMIANIE TREŚCI SWZ 
 

I. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 
 

 Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły  pytania. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający 

udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie 1 

dotyczy Zadania nr 7: Czy możemy zaproponować kość od żywych dawców BIOBank objętości 0,5 lub 1 

cc? W pozycji 1 możemy zaproponować: Granulat kości gąbczastej « S » 0.5 mm -  fiolka 2cc, Granulat kości 

gąbczastej « L » 1 mm - fiolka 2cc, Granulat kości korowo-gąbczastej « S» 0.5 mm - fiolka 2cc; S= 0,5 mm / 

L=1 mm. W pozycji 2 możemy zaproponować: Granulat kości gąbczastej « S » 0.5 mm  - fiolka 0.5cc, Granulat 

kości gąbczastej « L » 1 mm -  fiolka 0.5cc, Granulat kości korowo-gąbczastej « S» 0.5 mm - fiolka 0.5cc; S= 

0,5 mm / L=1 mm. W pozycji 3 możemy zaproponować: BoneGuard ® Błona kolagenowa resorbowalna, 

pozyskiwana w procesie produkcji zgodnym z międzynarodowymi normami z kolagenu wieprzowego typu I 

i III, wysokooczyszczonego i certyfikowanego. Wymiary 20x30 mm. Jeżeli chodzi o przeliczenie to 0.5 cc 

odpowiada 0,40 gr więc  2cc to 1,6 gr 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo – techniczny dla 

zadania nr 7, którego wzór stanowił załącznik nr 8 do SWZ. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Przy czym, 

oferując w pozycji 3 wymiary 20 x 30 mm należy wycenić 12 opakowań. 

Pytanie 2 

dotyczy Zadania nr 1: Czy możemy zaproponować śruby IMF , samogwintujące oraz samowiercące, których 

nie da się wkręcić pod kątem? 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 3 
dotyczy Zadania nr 1: Czy śruby mogą być pakowane pojedynczo a nie w kipach po 5 sztuk? 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Pytanie 4 
dotyczy Zadania nr 7: Czy Zamawiający dopuszcza w przedmiocie zamówienia pozycja nr 3 w Formularzy 

cenowo-technicznym dla zadania nr 7 (Załącznik nr 8 do SWZ), błonę kolagenową o wskazanych parametrach 

w rozmiarze 30 na 40 mm (powierzchnia 12 cm2)? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularz cenowo – techniczny dla 

zadania nr 7, którego wzór stanowił załącznik nr 8 do SWZ. Pozostałe parametry zgodne z SWZ 

 

 

 



 

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 5 
dotyczy zapisów SWZ: Czy Zamawiający doprecyzuje, iż załącznik nr 13 do SWZ Wzór zestawienia 

asortymentu będącego przedmiotem umowy należy wypełnić i dostarczyć po rozstrzygniętym postępowaniu 

przetargowym  na etapie podpisywania umowy? 
Odpowiedź: 

W rozdziale XIV pkt. 5 SWZ Zamawiający określił, kiedy Wykonawca powinien złożyć Załącznik nr 13 do SWZ. 

Pytanie 6 
dotyczy zapisów SWZ: Dot. zapis pkt. 5 tiret 3 do formularzy cenowo- technicznych– Czy w przypadku 

oferowania wyrobów niesterylnych Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu oznaczania datą, przed 

upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach? Dla wyrobów 

niesterylnych nie określa się takich dat. 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany, tym samym modyfikuje formularze cenowo – techniczne dla 

wszystkich zadań, których wzór stanowiły załączniki nr 2-10 do SWZ. Pozostałe parametry zgodne z SWZ 

Pytanie 7 
dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 11): Czy Zamawiający w §1 ust. 2 pkt. 1 oraz  §4 ust. 1 (oraz Formularz 

cenowo –techniczny pkt. 3 ppkt. 1) zmieni wielkość depozytu na rozmiary najczęściej stosowane uzgodnione 

pomiędzy przedstawicielami obu stron umowy? 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Pytanie 8 
dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 11): 2. Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 12, iż termin 

załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym 

towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się 

Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek 

wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego. 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Pytanie 9 
dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 11): Czy Zamawiający doda w §5 ust. 4 dookreślenie, iż Wykonawca 

usunie na swój koszt usterki o ile nie powstały z winy Zamawiającego? 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Pytanie 10 
dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 11): 4. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych 

określonych w §7 ust. 1: 

1. Pkt 1 z 20% na 10%, 

2. Pkt 2 z 10% opóźnionej dostawy na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru / reklamowanego 

towaru 

3. Pkt 3-5 usunięcie z uwagi na zdublowanie kar umownych  

4. Pkt 6 z 200 zł na 0,2% wartości niedostarczonego towaru? 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

II. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ 
 

Zamawiający informuje, że na podstawie  art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych oraz w związku z udzielonymi wyjaśnieniami,  zmienia treść SWZ w następujący 

sposób: 
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1. Rozdział X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, PKT. 1 PPKT. 1.8. 

Było: 1.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej w formacie 

danych  pdf, .doc, .docx, .rtf, xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób 

złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski 

Jest: 1.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej w formacie 

danych  pdf, .doc, .docx, .rtf, xps, .odt. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został 

w Regulaminie korzystania z miniPortal. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz 

z tłumaczeniem na język polski 

 

2. W miejsce dotychczasowych załączników: 

- Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny 

- Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny 

- Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny 

- Załącznik nr 5 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny 

- Załącznik nr 6 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny 

- Załącznik nr 7 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny 

- Załącznik nr 8 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny 

- Załącznik nr 9 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny 

- Załącznik nr 10 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny 

wprowadza się: 

- Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 17.08.2021 r.– Formularz cenowo-techniczny 

- Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach z dnia 17.08.2021 r.– Formularz cenowo-techniczny 

- Załącznik nr 4 do SWZ po zmianach z dnia 17.08.2021 r.– Formularz cenowo-techniczny 

- Załącznik nr 5 do SWZ po zmianach z dnia 17.08.2021 r.– Formularz cenowo-techniczny 

- Załącznik nr 6 do SWZ po zmianach z dnia 17.08.2021 r.– Formularz cenowo-techniczny 

- Załącznik nr 7 do SWZ po zmianach z dnia 17.08.2021 r.– Formularz cenowo-techniczny 

- Załącznik nr 8 do SWZ po zmianach z dnia 17.08.2021 r.– Formularz cenowo-techniczny 

- Załącznik nr 9 do SWZ po zmianach z dnia 17.08.2021 r.– Formularz cenowo-techniczny 

- Załącznik nr 10 do SWZ po zmianach z dnia 17.08.2021 r.– Formularz cenowo-techniczny 

 

 

PREZES ZARZĄDU 

dr Marek Działoszyński 

podpis na oryginale 

 

 

 

UWAGA 

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

gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

 

Publikacja: 

www.bip.szpital.zgora.pl 

a/a TZ.280.22.2021      
 


