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Zielona Góra, 14 stycznia 2022 r. 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

SP ZOZ w Zielonej Górze 

Wszyscy zainteresowani 

/strona internetowa  

INFORMACJA 

Dotyczy: „Dostawa leków, płynów infuzyjnych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków 
opatrunkowych i dezynfekcyjnych” – nr postepowania: ZP/01/2022 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.  

W związku z tym, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 oraz ust. 7 ustawy z dnia  

11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.) – dalej: ustawa PZP, 

udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia treść SWZ w zakresie Załącznika nr 1 (A-I) do SWZ. 

Treść wniosków złożonych przez Wykonawców i udzielone wyjaśnienia: 

Pytanie nr 1: 

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisów kryterium oceny „Termin dostaw poszczególnych partii” w taki 

sposób, aby termin dostaw od chwili przesłania zamówienia do 24 H był oceniany na 40 punktów. Oczekiwanie, 

aby dostawy były realizowane w terminie krótszym niż 24 godziny ogranicza szanse innych firm, a faworyzuje te, 

które posiadają swoją siedzibę w Zielonej Górze lub jej najbliższej okolicy. Zabieg ten przeczy równemu 

traktowaniu oferentów, co jest całkowicie sprzeczne z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 2: 

Część 4 poz. 19 

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 42 x 36 mm lub 50 x 36 mm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie 

4 części zamówienia w formularzu cenowym – poz. 19. otrzymuje następującą treść „Elektrody do EKG 

hydrożel , min. 45 × 30 mm, ze złączem zatrzaskowym, op. 50 szt.”. 

Pytanie nr 3: 

Część 4 poz. 20 

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 30 mm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie 

4 części zamówienia w formularzu cenowym – poz. 20. otrzymuje następującą treść „Elektrody do EKG  
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z hydrożelem zalecane do zastosowań pediatrycznych i neurologicznych Ø min. 30 mm, złącze 

zatrzaskowe”. 

Pytanie nr 4: 

Część 4 poz. 21 

Czy Zamawiający dopuści filtr o zakresie objętości oddechowej 150-1500 ml? Czy Zamawiający dopuści filtr  

o wadze 22 g? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie 

4 części zamówienia w formularzu cenowym – poz. 20. otrzymuje następującą treść „Filtr antybakteryjny  

do respiratora sterylny, elektrostatyczna warstwa filtrująca,  zakres objętości oddechowej  min. 150-

1200ml, objętość martwa 35-36ml, waga max 25 gram”. 

Pytanie nr 5: 

Część 4 poz. 132 

Czy Zamawiający dopuści żel przewodzący do EKG 250ml z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Z uwagi na powyższe wyjaśnienia Zamawiający dokonał zmiany w treści załącznika nr 1 (A-I) do SWZ – formularze 

cenowe: 4 część zam. – 1D w pozycji 19, 20 i 21. Zamawiający udostępnia formularze cenowe po zmianie na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiana stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla 

wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W związku ze złożonymi zapytaniami Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 

załączników do SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw., Zamawiający informuje,  

iż działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

2021 poz. 1129, z późn. zm.) – dalej: ustawa PZP, dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania 

ofert do dnia 19.01.2022 r. do godz. 10:00. 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie uległy zastępujące zapisy SWS: 

 Rozdział XIII pkt 13.1 – Sposób oraz termin składania ofert otrzymuje brzmienie: Ofertę należy złożyć za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 19.01.2022 r., do godz. 10:00; 

 Rozdział XIII pkt 13.2 – Termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 

19.01.2022 r. o godz. 10:30. 
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 Rozdział XIII pkt 13.7 – Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie: Wykonawca związany jest ofertą 

przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17.02.2022 r. Pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm), z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza  

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 


