Nr referencyjny: TZ.372.65.2020

Zielona Góra, 08.01.2020

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
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
nr referencyjny: TZ.372.65.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
szwów mechanicznych (staplerów), ładunków do staplerów i kapciuchownic oraz zestawów VATS do
lobectomii i VATS do resekcji klinowych wraz z użyczeniem Zamawiającemu staplerów wielokrotnego
użytku i platformy elektrochirurgicznej”, wniesiono pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający
zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie nr 1
Zadanie 2 Czy Zamawiający w zad. 2, poz.1, w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty
na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: stapler skórny jednorazowego
użytku, z zszywkami do szycia skóry, powlekane teflonem 35 sztuk w zestawie, pakowane po 6 sztuk
w opakowaniu. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze. Uchwyt staplera wygięty pod optymalnym kątem,
zapewniający dobrą widoczność brzegów zamykanej rany. Wymiary zszywki 7,2 x 4,9 x 0,6 mm?
Odpowiedź:
Tak Zamawiający dopuści powyższy produkt, w związku z czym dokonuje zmian w Załączniku nr 3 do SIWZ
– formularz cenowy dla zadania 2.
Pytanie nr 2
Zadanie 2 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów z zszywkami o przekroju 0,6 mm,
wymiar zszywki 6,5 mm x 4,5 mm, zszywki bez pokrycia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści opisanego w pytaniu asortymentu.
Pytanie nr 3
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:
1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do naliczenia
Wykonawcy kar umownych zgodnie z poniższymi zasadami:
1) 10% niezrealizowanej części kwoty wymienionej w § 1 ust. 3 za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy
z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
2) 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
z tytułu opóźnienia w wykonaniu dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej
części dostawy.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
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Pytanie nr 4
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie
reklamacji oraz zamianę słów „…od chwili pisemnego zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego” na „…od
dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę”.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 5
Czy w pozycji nr 7 „Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30mm i 45mm
przeznaczony do zamykania odbytnicy, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek
wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (2,5mm i 3,5mm
przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub grubej ( 4,8mm przed zamknięciem, 2 ,0mm po zamknięciu),
z e z integrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler
posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową” w przypadku staplera załadowanego ładunkiem do tkanki
cienkiej 2,5 mm Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na stapler z potrójną linią naprzemiennie
ułożonych zszywek (staplery naczyniowe do chirurgii otwartej posiadają dla większego bezpieczeństwa
zespolenia trzy linie zszywek) przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści powyższy produkt, w związku z czym dokonuje zmian w Załączniku nr 2 do SIWZ
– formularz cenowy dla zadania 1.
Pytanie nr 6
Czy w pozycji nr 10 „Zestaw w skład którego wchodzą: jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości
linii szwu 45mm lub 60mm przeznaczony do zamykania odbytnicy, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych
tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki
cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm
po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub
automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową oraz stapler okrężny z łamaną główką
po oddaniu strzału o średnicy 25mm, 28mm lub 31mm.” w kolumnie nr 3 „Opis Przedmiotu Zamówienia”
Zamawiający miał na myśli
* 45mm-3,5mm i 4,8mm oraz okrągły 25-3,5mm i 4,8mm ;
* 60mm-3,5mm i 4,8mm oraz okrągły 25mm – 3,5mm i 4,8mm;
* 45mm-3,5mm i 4,8mm oraz okrągły 28mm -3,5mm i 4,8mm;
* 60mm-3,5mm i 4,8mm oraz okrągły 28 -3,5mm i 4,8mm;
* 45mm -3,5mm i 4,8mm oraz okrągły 31-4,8mm ;
* 60mm-3,5mm i 4,8mm oraz okrągły 31-4,8mm
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści powyższy produkt, w związku z czym dokonuje zmian w Załączniku nr 2 do SIWZ
– formularz cenowy dla zadania 1.
Pytanie nr 7
Czy w pozycji 27, 28, 29 „ Ładunek do endostaplera z możliwością artykulacji w dwie strony 45 stopni
o trzech wysokościach zszywki w jednym ładunku dedykowanym do tkanki średniej/grubej (zszywka 3,0 mm
- 3,5 mm - 4,0 mm) oraz cienkiej /naczyniowej (zszywka 2,0 mm - 2,5 mm - 3,0 m m) lub t k. bardzo grubej
( zszywka 4 ,0mm-4,5mm-5,0mm)ze sterylnym nożem umieszczonym w ładunku.” Zamawiający wyrazi
zgodę na złożenie oferty odpowiednio na:
- w pozycji 27 na ładunki 30 mm ze zszywkami 2,0; 2,5; 3,0 mm oraz 3,0; 3,5; 4,0 mm
- w pozycji 28 na ładunki 45 mm ze zszywkami 2,0; 2,5; 3,0 mm oraz 3,0; 3,5; 4,0 mm
- w pozycji 27 na ładunki 60 mm ze zszywkami 3,0; 3,5; 4,0 mm oraz 2,0; 2,5; 3,0 mm ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści powyższy produkt, w związku z czym dokonuje zmian w Załączniku nr 2 do SIWZ
– formularz cenowy dla zadania 1.
Pytanie nr 8
Dotyczy zapisy umowy
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Dotyczy § 4 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2
Czy Zamawiający może potwierdzić, iż ewentualne zmiany stawki VAT będą miały wpływ na wartość brutto
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wartość netto pozostanie bez zmian?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług zmianie ulega
wysokość wynagrodzenia brutto, natomiast wysokość wynagrodzenia netto pozostaje niezmieniona.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający w ramach miarkowania kar umownych dokona zmiany zapisów wzoru umowy wg
załącznika nr 6 do SIWZ § 9 ust. 1 na:
1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do naliczenia
Wykonawcy kar umownych zgodnie z poniższymi zasadami.
1) 10% kwoty wymienionej w § 1 ust. 3 za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca.
2) 5% wartości niezrealizowanej części dostawy towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z tytułu
opóźnienia w wykonaniu dostawy.
3) 100,00 złotych (słownie sto złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia w przypadku niezachowania terminu
naprawy oraz terminu dostarczenia Zamawiającemu urządzeń zastępczych, o których mowa w § 7 ust. 8 i 9.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 10
Dotyczy § 1 ust. 5 wzoru umowy:
Czy Zamawiający, z uwagi na obecną sytuację pandemiczną, wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji
serwisu z 24 na 48 godzin od zgłoszenia awarii?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści powyższe, w związku z czym dokonuje zmian w Załączniku nr 6 do SIWZ –wzór
umowy – zadanie 1 w powyższym zakresie.
Pytanie nr 11
Dotyczy § 7 ust. 8 wzoru umowy
Czy Zamawiający, z uwagi na obecną sytuację pandemiczną, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia
awarii z 2 na 3 dni kalendarzowe?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści powyższe, w związku z czym dokonuje zmian w Załączniku nr 6 do SIWZ –wzór
umowy – zadanie 1 w powyższym zakresie.
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 – zadanie nr 1)
Załącznik nr 3 do SIWZ (Formularz cenowy – zadanie nr 2)
Załącznik nr 6 do SIWZ (Wzór umowy w sprawie zamówienia)
wprowadza się
Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji z dnia 08.01.2021 (Formularz cenowy – zadanie nr 1)
Załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji z dnia 08.01.2021 (Formularz cenowy – zadanie nr 2)
Załącznik nr 6 do SIWZ po modyfikacji z dnia 08.01.2021 (Wzór umowy w sprawie zamówienia)
Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia treść SIWZ
w następujący sposób:
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- w Załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy dla zadania 1 oraz dla zadania 2 i 3) Zamawiający dodaje zapis
o brzmieniu „Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy” (odpowiednio § 20 ust. 2 dla
zadania 1 oraz § 17 ust. 3 dla zadania 2 i 3);
- w Załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy dla zadania 1 oraz dla zadania 2 i 3) Zamawiający wykreśla zapis
„Dostawca może dostarczyć wraz z fakturą VAT dokumenty w postaci elektronicznej zapisane
w standardzie DataFarm (Uwaga!! - elektroniczna wersja faktury VAT przygotowanej w tym standardzie musi
zawierać wypełnione pole ”IndeksBazyl” dla wszystkich pozycji dokumentu) na adres mailowy:
la@szpital.zgora.pl” , który stanowił odpowiednio §16 we wzorze umowy dla zadania 1 i §14 we wzorze umowy
dla zadania 2 i 3).
III. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść:
1. Rozdział XIX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, pkt. 1.2
Było: 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 11 stycznia 2021 r. o godzinie 10:00
Jest: 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 26 stycznia 2021 r. o godzinie 10:00
3. Rozdział XXIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 1
Było: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 11 stycznia 2021 r.
o godzinie 10:00.
Jest: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 26 stycznia 2021 r. do
godziny 10:00.
4. Rozdział XXIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 2
Było: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2021 r., o godzinie 11:00 w pokoju 115 (budynek
administracji) w siedzibie Zamawiającego.
Jest: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2021 r., o godzinie 11:00 w pokoju 115 (budynek
administracji) w siedzibie Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński
podpis na oryginale

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści
Ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 238-587707 z dnia 7.12.2020 roku.

UWAGA
Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nawet
tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.
Publikacja:
www.bip.szpital.zgo.pl
a/a TZ.372.65.2020
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