
 

 

 

 

EZ.272.003.2022 

EZ/327/22 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie

medycznych: igły, strzykawki, wenflony

   

  Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka 
ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
 

1. Pytanie 1 
Dotyczy Zadania 18 
„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 18 igły do biobsji
18G/200mm, z możliwością regulacji rozmiaru bioptatu, końcówka echogenna, z ukośnie ściętym ostrzem, podziałka centymetrowa, 
sterylna, pakowana pojedynczo” 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.
 

2. Pytanie 2 
Dotyczy Zał. Nr 3 Wzór umowy 
“W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca
Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego
dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę z grupy kapitałowej producenta
Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej produce
prawa i obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną bez zmian
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
 

3. Pytanie 6 
Dotyczy Zadania 4 
„Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty dopuści w pakiecie nr 4 pozycji 1
wykonaną z poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick" domykanym 
standardowo, z 3 szerokimi paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, wyposażona w filtr hydrofobowy 
zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, rozmiary: 
• 24G (0,74) - dł. 19mm; przepływ 29 ml/min  
• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min  
• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min  
• 18G (1,30) - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min  
• 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min 
• 17G (1,50) - dł. 45mm; przepływ 155 ml/min 
• 16G (1,75) - dł. 45mm; przepływ 225 ml/min?
 

4. Pytanie 7 
Dotyczy Zadania 4 
„Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 1-7 wymaga, aby port boczny umieszczony był centralnie nad skrzydełkami, zapewniając 
pełną stabilność podczas używania portu?” 
 

5. Pytanie 8 
Dotyczy Zadania 4 
„Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 8 dopuści koreczki pakowane na blistrze po 4 sztuki aseptycznie oddzielonych od siebie 
koreczków?” 
 

 

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Ewa Kupis

 

 

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

: igły, strzykawki, wenflony (sygnatura sprawy: EZ/044/403/22) 

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej
złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 i 137 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ: 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 18 igły do biobsji wątroby. Igła półautomatyczna do biopsji tkanek miękkich, 
18G/200mm, z możliwością regulacji rozmiaru bioptatu, końcówka echogenna, z ukośnie ściętym ostrzem, podziałka centymetrowa, 

nie czyni wymogu. 

gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca
za zgodą Zamawiającego, przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta 

dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę z grupy kapitałowej producenta. W celu przeniesienia praw i obowiązków 
Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą umowę trójstronną przenoszącą 

Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną bez zmian.” 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty dopuści w pakiecie nr 4 pozycji 1-7: kaniule do wlewów dożylnych 
wykonaną z poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick" domykanym 

i paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, wyposażona w filtr hydrofobowy 
zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, rozmiary:  

 
 

 
dł. 32mm; przepływ 103 ml/min  
dł. 45mm; przepływ 155 ml/min  
dł. 45mm; przepływ 225 ml/min?” 

7 wymaga, aby port boczny umieszczony był centralnie nad skrzydełkami, zapewniając 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 8 dopuści koreczki pakowane na blistrze po 4 sztuki aseptycznie oddzielonych od siebie 

Elżbieta Borowik 
Ewa Kupis 

 

Wrocław, dnia 04.05.2022r. 

rzetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów 

Medycyny Ratunkowej, informuje, że do 
ustawy Prawo zamówień publicznych 

wątroby. Igła półautomatyczna do biopsji tkanek miękkich, 
18G/200mm, z możliwością regulacji rozmiaru bioptatu, końcówka echogenna, z ukośnie ściętym ostrzem, podziałka centymetrowa, 

gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca, 
wynikające z niniejszej Umowy na producenta 

W celu przeniesienia praw i obowiązków 
nta podpiszą umowę trójstronną przenoszącą 

” 

7: kaniule do wlewów dożylnych 
wykonaną z poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick" domykanym 

i paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, wyposażona w filtr hydrofobowy 

7 wymaga, aby port boczny umieszczony był centralnie nad skrzydełkami, zapewniając 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 8 dopuści koreczki pakowane na blistrze po 4 sztuki aseptycznie oddzielonych od siebie 



 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu 
 

6. Pytanie 9 
Dotyczy Zadania 1 
„Zadanie 1, poz. 1,3,4 – Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
ilości?” 
 

7. Pytanie 10 
Dotyczy Zadania 1 
„Zadanie 1, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a’50 szt. z 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższ
cenowy: j.m. jest sztuka, podana jest wymagana ilość oraz
dokonanie wyceny jest przewidziane w podstawowy sposób przy użyciu najprost
dotyczy Pytania 9 i 10. 
 
Jednocześnie w związku z powyższym Zamawiający
 

1) Zał. nr 2 „Formularz cenowy” w Zadaniu 1 poz. 1
 

        „z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.
 
8. Pytanie 11 

Dotyczy Zadania 4 
„Zadanie 4, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 18G 1,3 o długości 45mm jak w pozycji 4? Wymóg długości 
znacznie ogranicza konkurencyjność postępowania. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie 
wymogu dwóch długości dla rozmiaru 18G?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.
 

9. Pytanie 13 
Dotyczy Zadania 11 
„Zadanie 11, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści kaniule noworodkowe wykonane z teflonu FEP pozostałe wymogi zgodne z SWZ?”
 

10. Pytanie 14 
Dotyczy Zadania 25 
„Zadanie 25, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści igły do bezpiecznego pobierania leków w rozmiarze 1,2x30mm?”
 

11. Pytanie 15 
Dotyczy Zadania 10 
„Czy kierując się zasadą konkurencyjności Zamawiający dopuści w Pakiecie 10 Poz. 1 
widoczną w USG przez umieszczenie na igle reflektorów (powstałych przez wciśniecie w igłę liter X) na 2 cm od ostrza igły w t
sekwencjach po 0,5cm , 1cm i 2 cm  z przerwami 
rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20
elastycznym drenem do podawania leku zakończonym LuerLock, z kablem do stymulacji. Igła izolowana na całej dług
odsłonięta tylko końcówka stymulująca, opakowanie pojedyncze, sterylne

12. Pytanie 16 
Dotyczy Zadania 10 
„Czy kierując się zasadą konkurencyjności Zamawiający dopuści w Pakiecie 10 Poz. 2 
widoczną w USG przez umieszczenie na igle reflektorów (powstałych przez wciśniecie w igłę liter X) na 2 cm od ostrza igły w t
sekwencjach po 0,5cm , 1cm i 2 cm  z przerwami 
rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20
elastycznym drenem do podawania leku zakończonym LuerLock, z kablem do stymulacji. Igła izolowana na całej dłu
odsłonięta tylko końcówka stymulująca, opakowanie pojedyncze, sterylne

13. Pytanie 17 
Dotyczy Zadania 33 

 

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Ewa Kupis

 

dopuszcza lecz nie czyni wymogu – dotyczy Pytań od 6 do 8. 

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem 

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższe kwestie w Zał. Nr
: j.m. jest sztuka, podana jest wymagana ilość oraz dopuszczalne ilości w opakowaniu w związku z powyższym 

dokonanie wyceny jest przewidziane w podstawowy sposób przy użyciu najprostszych przeliczeń matematycznych 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ, a mianowicie: 

w Zadaniu 1 poz. 1-4 wykreśla zapis o następującej treści: 

z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.” 

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 18G 1,3 o długości 45mm jak w pozycji 4? Wymóg długości 
znacznie ogranicza konkurencyjność postępowania. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie 

 

Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu. 

Czy Zamawiający dopuści kaniule noworodkowe wykonane z teflonu FEP pozostałe wymogi zgodne z SWZ?”

Czy Zamawiający dopuści igły do bezpiecznego pobierania leków w rozmiarze 1,2x30mm?”

Czy kierując się zasadą konkurencyjności Zamawiający dopuści w Pakiecie 10 Poz. 1 Igłę do stymulacji nerwów 22G x 50mm 
widoczną w USG przez umieszczenie na igle reflektorów (powstałych przez wciśniecie w igłę liter X) na 2 cm od ostrza igły w t

z przerwami  2 mm dla określenia głębokości, elementy
rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20
elastycznym drenem do podawania leku zakończonym LuerLock, z kablem do stymulacji. Igła izolowana na całej dług
odsłonięta tylko końcówka stymulująca, opakowanie pojedyncze, sterylne?” 

Czy kierując się zasadą konkurencyjności Zamawiający dopuści w Pakiecie 10 Poz. 2 Igłę do stymulacji nerwów 22G x 80 mm 
widoczną w USG przez umieszczenie na igle reflektorów (powstałych przez wciśniecie w igłę liter X) na 2 cm od ostrza igły w t

z przerwami  2 mm dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność 
rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20
elastycznym drenem do podawania leku zakończonym LuerLock, z kablem do stymulacji. Igła izolowana na całej dłu
odsłonięta tylko końcówka stymulująca, opakowanie pojedyncze, sterylne?” 

Elżbieta Borowik 
Ewa Kupis 

 

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem 

odpowiednim przeliczeniem ilości?” 

w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz 
w opakowaniu w związku z powyższym 

szych przeliczeń matematycznych – 

konuje modyfikacji treści SWZ, a mianowicie:  

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 18G 1,3 o długości 45mm jak w pozycji 4? Wymóg długości 
znacznie ogranicza konkurencyjność postępowania. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie 

Czy Zamawiający dopuści kaniule noworodkowe wykonane z teflonu FEP pozostałe wymogi zgodne z SWZ?” 

Czy Zamawiający dopuści igły do bezpiecznego pobierania leków w rozmiarze 1,2x30mm?” 

Igłę do stymulacji nerwów 22G x 50mm 
widoczną w USG przez umieszczenie na igle reflektorów (powstałych przez wciśniecie w igłę liter X) na 2 cm od ostrza igły w trzech 

2 mm dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność 
rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20-60 stopni, z 
elastycznym drenem do podawania leku zakończonym LuerLock, z kablem do stymulacji. Igła izolowana na całej długość - 

Igłę do stymulacji nerwów 22G x 80 mm 
widoczną w USG przez umieszczenie na igle reflektorów (powstałych przez wciśniecie w igłę liter X) na 2 cm od ostrza igły w trzech 

y zapewniające echogeniczność 
rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20-60 stopni, z 
elastycznym drenem do podawania leku zakończonym LuerLock, z kablem do stymulacji. Igła izolowana na całej długość - 



 

 

 

„Czy kierując się zasadą konkurencyjności Zamawiający dopuści w Pakiecie 33  Poz. 1 
pod kontrolą USG i Stymulatora pokryta warstwą polimerową w całości z wyjątkiem czubka igły, z kablem do stymulatora. Element
echogeniczne tworzące strukturę składająca się ze znaczników X, co gwarantuje widoczność ko
kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360 
5mm,10mm i 20 mm na pierwszych 2 cm igły. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock. Rozmia
22Gx50mm, 22G x 80mm. Sterylna, pakowana pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu 
 

14. Pytanie 22 
Dotyczy Zadania 1 
„Pakiet 1, poz. 1 Proszę o dopuszczenie strzykawek 2 częściowych z rozszerzoną skalą

15. Pytanie 23 
Dotyczy Zadania 1 
„Pakiet 1, poz. 2 Proszę o dopuszczenie strzykawek 2 częściowych z rozszerzoną skalą 20/24 ml”

16. Pytanie 24 
Dotyczy Zadania 1 
„Pakiet 1, poz. 3 Proszę o dopuszczenie strzykawek 2 częściowych z rozszerzoną skalą 2/3 ml

17. Pytanie 25 
Dotyczy Zadania 1 
„Pakiet 1, poz. 4 Proszę o dopuszczenie strzykawek 2 częściowych z rozszerzoną skalą 5/6 ml

18. Pytanie 26 
Dotyczy Zadania 1 
„Pakiet 1, poz. 1-4 Proszę o dopuszczenie strzykawek polipropylenowych z tłokiem wykonanym z 

19. Pytanie 27 
Dotyczy Zadania 1 
„Pakiet 1, poz. 2 Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk.”

20. Pytanie 28 
Dotyczy Zadania 2 
„Pakiet  2, poz. 1-6 Proszę o dopuszczenie strzykawek polipropylenowych z tłokiem wykonanym z polietylenu.

21. Pytanie 29 
Dotyczy Zadania 2 
„Pakiet  2, poz. 1 Proszę o dopuszczenie strzykawek 3 częściowych z rozszerzoną skalą 20/22 ml

22. Pytanie 30 
Dotyczy Zadania 2 
„Pakiet 2, poz. 2-3 Proszę o dopuszczenie strzykawek 3 częściowych z rozszerzoną skalą 50/60 ml

23. Pytanie 31 
Dotyczy Zadania 2 
„Pakiet 2, poz. 4 Proszę o dopuszczenie strzykawek 3 częściowych z rozszerzoną skalą 2/2,5 ml

24. Pytanie 32 
Dotyczy Zadania 2 
„Pakiet 2, poz. 5 Proszę o dopuszczenie strzykawek 3 częściowych z rozszerzoną skalą 10

25. Pytanie 33 
Dotyczy Zadania 2 
„Pakiet 2, poz. 6 Proszę o dopuszczenie strzykawek 3 częściowych z rozszerzoną skalą 5/6 ml

 

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Ewa Kupis

 

Czy kierując się zasadą konkurencyjności Zamawiający dopuści w Pakiecie 33  Poz. 1 Igłę do wykonywania blokad obwodowych 
pod kontrolą USG i Stymulatora pokryta warstwą polimerową w całości z wyjątkiem czubka igły, z kablem do stymulatora. Element
echogeniczne tworzące strukturę składająca się ze znaczników X, co gwarantuje widoczność ko
kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360 o) wokół igły, w trzech segementach po 
5mm,10mm i 20 mm na pierwszych 2 cm igły. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock. Rozmia
22Gx50mm, 22G x 80mm. Sterylna, pakowana pojedynczo?” 

dopuszcza lecz nie czyni wymogu – dotyczy Pytań od 13 do 17. 

Proszę o dopuszczenie strzykawek 2 częściowych z rozszerzoną skalą 10/12 ml” 

Proszę o dopuszczenie strzykawek 2 częściowych z rozszerzoną skalą 20/24 ml” 

Proszę o dopuszczenie strzykawek 2 częściowych z rozszerzoną skalą 2/3 ml” 

Proszę o dopuszczenie strzykawek 2 częściowych z rozszerzoną skalą 5/6 ml” 

Proszę o dopuszczenie strzykawek polipropylenowych z tłokiem wykonanym z polietylenu.

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk.” 

Proszę o dopuszczenie strzykawek polipropylenowych z tłokiem wykonanym z polietylenu.

Proszę o dopuszczenie strzykawek 3 częściowych z rozszerzoną skalą 20/22 ml” 

Proszę o dopuszczenie strzykawek 3 częściowych z rozszerzoną skalą 50/60 ml”

Proszę o dopuszczenie strzykawek 3 częściowych z rozszerzoną skalą 2/2,5 ml” 

Proszę o dopuszczenie strzykawek 3 częściowych z rozszerzoną skalą 10-12 ml” 

Proszę o dopuszczenie strzykawek 3 częściowych z rozszerzoną skalą 5/6 ml” 

Elżbieta Borowik 
Ewa Kupis 

 

Igłę do wykonywania blokad obwodowych 
pod kontrolą USG i Stymulatora pokryta warstwą polimerową w całości z wyjątkiem czubka igły, z kablem do stymulatora. Elementy 
echogeniczne tworzące strukturę składająca się ze znaczników X, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym 

) wokół igły, w trzech segementach po 
5mm,10mm i 20 mm na pierwszych 2 cm igły. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock. Rozmiary: 

polietylenu.” 

Proszę o dopuszczenie strzykawek polipropylenowych z tłokiem wykonanym z polietylenu.” 

 

” 



 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu 
  

26. Pytanie 34 
Dotyczy Zadania 2 
„Pakiet 2, poz. 1-6 Proszę o dopuszczenie wyceny strzykawek za opakowanie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz 
cenowy: j.m. jest sztuka, podana jest wymagana ilość w związku z powyższym dokonanie wyceny jest przewidziane 
w podstawowy sposób przy użyciu najprostszych pr
być pakowane pojedynczo, bez wyceny opakowania zbiorczego.
 
Jednocześnie w związku z powyższym Zamawiający
 

1) Zał. nr 2 „Formularz cenowy” w Zadaniu 2 poz. 3 dodaje zapis 
 

        „sterylne, pojedynczo pakowane.” 
 
27. Pytanie 35 

Dotyczy Zadania 2 
„Pakiet 2, poz. 1-6 Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek do pomp czy trzyczęściowych luer

Odpowiedź: Zamawiający wymaga strzykawki trzyczęściowej z

28. Pytanie 36 
Dotyczy Zadania 2 
„Pakiet 2, poz. 2-3 Czy Zamawiający oczekuje strzykawek do pomp

Odpowiedź: Zamawiający wymaga strzykawek do pomp.

29. Pytanie 39 
Dotyczy Zadania 4 
„Pakiet 4, poz. 2 Proszę o dopuszczenie kaniuli 22G o rozmiarze 0,80 x 25

30. Pytanie 40 
Dotyczy Zadania 4 
„Pakiet 4, poz. 3 Proszę o dopuszczenie kaniuli 20G o rozmiarze 1,00 x 32

31. Pytanie 41 
Dotyczy Zadania 4 
„Pakiet 4, poz. 4 Proszę o dopuszczenie kaniuli 

32. Pytanie 42 
Dotyczy Zadania 4 
„Pakiet 4, poz. 5 Proszę o dopuszczenie kaniuli 18G o rozmiarze 1,20 x 38

33. Pytanie 43 
Dotyczy Zadania 4 
„Pakiet 4, poz. 1-7 Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP

34. Pytanie 44 
Dotyczy Zadania 4 
„Pakiet 4, poz. 1-7 Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE”

35. Pytanie 45 
Dotyczy Zadania 4 
„Pakiet 4, poz. 1-7 Proszę o dopuszczenie kaniul z zastawką antyzwrotną

 

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Ewa Kupis

 

Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu – dotyczy Pytań od 22 do 33. 

o dopuszczenie wyceny strzykawek za opakowanie.” 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz 
cenowy: j.m. jest sztuka, podana jest wymagana ilość w związku z powyższym dokonanie wyceny jest przewidziane 
w podstawowy sposób przy użyciu najprostszych przeliczeń matematycznych. Zamawiający określił, że strzykawki mają 
być pakowane pojedynczo, bez wyceny opakowania zbiorczego. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ, a mianowicie: 

aniu 2 poz. 3 dodaje zapis o następującej treści: 

Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek do pomp czy trzyczęściowych luer

wymaga strzykawki trzyczęściowej z końcówką „LUER-LOCK” do pomp.

ący oczekuje strzykawek do pomp?” 

Zamawiający wymaga strzykawek do pomp. 

Proszę o dopuszczenie kaniuli 22G o rozmiarze 0,80 x 25” 

Proszę o dopuszczenie kaniuli 20G o rozmiarze 1,00 x 32” 

Proszę o dopuszczenie kaniuli 18G o rozmiarze 1,20 x 45” 

Proszę o dopuszczenie kaniuli 18G o rozmiarze 1,20 x 38” 

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP” 

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE” 

Proszę o dopuszczenie kaniul z zastawką antyzwrotną” 

Elżbieta Borowik 
Ewa Kupis 

 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz 
cenowy: j.m. jest sztuka, podana jest wymagana ilość w związku z powyższym dokonanie wyceny jest przewidziane  

Zamawiający określił, że strzykawki mają 

konuje modyfikacji treści SWZ, a mianowicie:  

Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek do pomp czy trzyczęściowych luer-lock?” 

LOCK” do pomp. 



 

 

 

36. Pytanie 46 
Dotyczy Zadania 4 
„Pakiet 4, poz. 1-7 Proszę o dopuszczenie kaniul z filtre

37. Pytanie 47 
Dotyczy Zadania 4 
„Pakiet 4, poz. 5 Proszę o dopuszczenie kaniuli 18G o rozmiarze 1,3 x 45

38. Pytanie 48 
Dotyczy Zadania 4 
„Pakiet 4, poz. 5 Proszę o dopuszczenie kaniuli 18G o rozmiarze 1,2 x 32

39. Pytanie 49 
Dotyczy Zadania 4 
„Pakiet 4, poz. 6 Proszę o dopuszczenie kaniuli 17G o rozmiarze 1,4 x 45

40. Pytanie 50 
Dotyczy Zadania 11 
„Pakiet 11, poz. 1 Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP

41. Pytanie 51 
Dotyczy Zadania 11 
„Pakiet 11, poz. 1 Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanyc

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu 
  

42. Pytanie 53 
Dotyczy Zadania 12 
„Pakiet 12, poz. 1 Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,4 x 20

43. Pytanie 54 
Dotyczy Zadania 12 
„Pakiet 12, poz. 3 Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,6 x 32

44. Pytanie 55 
Dotyczy Zadania 12 
„Pakiet 12, poz. 4 Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,7 x 32

45. Pytanie 56 
Dotyczy Zadania 12 
„Pakiet 12, poz. 5 Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,8 x 38

46. Pytanie 57 
Dotyczy Zadania 12 
„Pakiet 12, poz. 6 Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,9 x 38

47. Pytanie 58 
Dotyczy Zadania 12 
„Pakiet 12, poz. 7 Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 1,1 x 38

48. Pytanie 59 
Dotyczy Zadania 12 
„Pakiet 12, poz. 8 Proszę o dopuszczenie igły o 

49. Pytanie 60 
Dotyczy Zadania 25 
„Pakiet 25, poz. 1 Proszę o dopuszczenie igły z otwo

 

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Ewa Kupis

 

Proszę o dopuszczenie kaniul z filtrem hydrofobowym” 

Proszę o dopuszczenie kaniuli 18G o rozmiarze 1,3 x 45” 

Proszę o dopuszczenie kaniuli 18G o rozmiarze 1,2 x 32” 

Proszę o dopuszczenie kaniuli 17G o rozmiarze 1,4 x 45” 

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP” 

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PUR” 

Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu – dotyczy Pytań od 39 do 51 

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,4 x 20” 

dopuszczenie igły o rozmiarze 0,6 x 32” 

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,7 x 32” 

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,8 x 38” 

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,9 x 38” 

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 1,1 x 38” 

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 1,2 x 38” 

Proszę o dopuszczenie igły z otworem bocznym o szlifie ołówkowym” 

Elżbieta Borowik 
Ewa Kupis 

 



 

 

 

50. Pytanie 61 
Dotyczy Zadania 32 
„Pakiet 32, poz. 1 Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu 
  

51. Pytanie 64 
Dotyczy Zadania 32 
„Pakiet 32, poz. 1 Proszę o dopuszczenie kaniul noworodkowych ze zdejmowanym uchwytem

52. Pytanie 65 
Dotyczy Zadania 12 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie cz
  

53. Pytanie 66 
Dotyczy Zał. Nr 3 Wzór umowy 
„Prosimy Zamawiającego o podanie dodatkowych informacji na temat miejsca dostawy, tj. określenie 
windy lub innych istotnych czynników mających wpływ na wykonanie dostawy.

Odpowiedź: Miejscem dostawy jest apteka szpitalna
  

54. Pytanie 67 
Dotyczy Zał. Nr 3 Wzór umowy 
„W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których 
producenci określili specjalne warunki magazynowania i
wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5
czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i
wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z
MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami 
określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiająceg
transporcie produktów.” 
 

55. Pytanie 68 
Dotyczy Zał. Nr 3 Wzór umowy 
„Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z 
dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być 
zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?
 

56. Pytanie 69 
Dotyczy Zał. Nr 3 Wzór umowy 
„Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w 
(rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu 
zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

57. Pytanie 70 
Dotyczy Zał. Nr 3 Wzór umowy 
„Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w 
(rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez 
możliwości rejestracji i wydruku temperatury?
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg określony
„Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą dostawę wyrobów i ponosi z tego tytułu pełną 
odpowiedzialność aż do momentu odebrania wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór 
środka transportu, jak i za właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobów”
wykonywana z obowiązującymi przepisami prawa 
 

 

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Ewa Kupis

 

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP” 

dopuszcza lecz nie czyni wymogu – dotyczy Pytań od 53 do 61 

Proszę o dopuszczenie kaniul noworodkowych ze zdejmowanym uchwytem” 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły w rozmiarze 0,4x20?” 

Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu – dotyczy Pytania 64 i 65. 

Prosimy Zamawiającego o podanie dodatkowych informacji na temat miejsca dostawy, tj. określenie 
windy lub innych istotnych czynników mających wpływ na wykonanie dostawy.”  

Miejscem dostawy jest apteka szpitalna, do której jest dostęp z rampy rozładowczej.

faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których 
producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura 

ików 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5
w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i

wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie 
MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami 
określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w 

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3
dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być 
zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?” 

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym 
(rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu 

liwością rejestracji i wydruku temperatury?” 

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym 
(rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez 

rejestracji i wydruku temperatury?” 

wymóg określony w Zał. nr 3 do SWZ Wzór umowy
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą dostawę wyrobów i ponosi z tego tytułu pełną 

odpowiedzialność aż do momentu odebrania wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór 
odpowiednie) opakowanie wyrobów”. Realizacja przedmiotu umowy ma być 

wykonywana z obowiązującymi przepisami prawa - dotyczy Pytań od 67 do 70. 

Elżbieta Borowik 
Ewa Kupis 

 

Prosimy Zamawiającego o podanie dodatkowych informacji na temat miejsca dostawy, tj. określenie kondygnacji, dostępu do 

do której jest dostęp z rampy rozładowczej. 

faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których 
transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura 

C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie 
w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem 

nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie 
MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami 

o ryzyko użytkowania uszkodzonych w 

rt. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) 
dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być 

rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 
(rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z 

rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 
(rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez 

w Zał. nr 3 do SWZ Wzór umowy w § 3 ust. 5, a mianowicie: 
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą dostawę wyrobów i ponosi z tego tytułu pełną 

odpowiedzialność aż do momentu odebrania wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór 
. Realizacja przedmiotu umowy ma być 



 

 

 

58. Pytanie 71 
Dotyczy Zadania 1 
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt?
 

59. Pytanie 72 
Dotyczy Zadania 2 
„Zadanie nr 2 poz. 2, 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki o pojemności 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml z 
podziałką co 1ml do 60 ml? Pozostałe parametry zgodnie z S
 

60. Pytanie 73 
Dotyczy Zadania 2 
„Zadanie nr 2 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie cz
  

61. Pytanie 75 
Dotyczy Zadania 11 
„Prosimy o dopuszczenie kaniuli przeznaczonej do małych, delikatnych żył, posiadającej wyjmowany uchwyt, w którym schowane są 
skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula jest widoczna w promieniach RTG, 
wtopionych pasków radiocieniujących, wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie 
na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty), 
dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji 
(system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi); pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.Rozmiar 26G 
przepływ 14 ml/min ?” 
 

62. Pytanie 76 
Dotyczy Zadania 14 
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarach i długoś

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu 
  

63. Pytanie 77 
Dotyczy Zał. Nr 3 Wzór umowy 
„Dot. Par. 10 ust. 1 pkt. 1-3 wzoru umowy? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar do 0,5%, pozostałe warunki zgodnie ze 
wzorem umowy.” 
 

64. Pytanie 78 
Dotyczy Zał. Nr 3 Wzór umowy 
„Dot. par. 10 ust. 1 pkt. 3 i 5 wzoru umowy ? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obliczanie kar od 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższe kwestie w Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy i ich 
nie zmienia – dotyczy Pytania 77 i 78. 
 

65. Pytanie 79 
 „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, 
w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?

 

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Ewa Kupis

 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt?” 

nr 2 poz. 2, 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki o pojemności 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml z 
e parametry zgodnie z SWZ?” 

„Zadanie nr 2 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 3 ml skalowanej co 0,1 ml ?”

Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu – dotyczy Pytań od 71 do 73. 

Prosimy o dopuszczenie kaniuli przeznaczonej do małych, delikatnych żył, posiadającej wyjmowany uchwyt, w którym schowane są 
skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula jest widoczna w promieniach RTG, 

ionych pasków radiocieniujących, wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie 
na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty), 

wór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji 
krotnego potwierdzenia wypływu krwi); pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.Rozmiar 26G 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarach i długościach: 

 
Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu – dotyczy Pytania 75 i 76. 

3 wzoru umowy? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar do 0,5%, pozostałe warunki zgodnie ze 

Dot. par. 10 ust. 1 pkt. 3 i 5 wzoru umowy ? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obliczanie kar od niezrealizowanej części umowy?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższe kwestie w Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy i ich 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, 
w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0

Elżbieta Borowik 
Ewa Kupis 

 

nr 2 poz. 2, 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki o pojemności 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml z 

zgodę na zaoferowanie strzykawki 3 ml skalowanej co 0,1 ml ?” 

Prosimy o dopuszczenie kaniuli przeznaczonej do małych, delikatnych żył, posiadającej wyjmowany uchwyt, w którym schowane są 
skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula jest widoczna w promieniach RTG, 6 

ionych pasków radiocieniujących, wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie 
na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty), 

wór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji 
krotnego potwierdzenia wypływu krwi); pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.Rozmiar 26G – fioletowy - 0,6 x 19 mm. – 

3 wzoru umowy? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar do 0,5%, pozostałe warunki zgodnie ze 

niezrealizowanej części umowy?” 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższe kwestie w Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy i ich 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku,  
sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza 



 

 

 

się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena 
jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający okreś
i ich nie zmienia, a mianowicie: „Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą 
dodatnią tj. liczbą większą od zera”. 
 

66. Pytanie 80 
Dotyczy Zał. Nr 3 Wzór umowy 
„Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do umowy: 
Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji 
oferowanego wyboru przez producenta. Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca 
Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji. Zaoferowany 
nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje stanowisko określone w Zał. nr 3 do SWZ Wzór umowy określone w § 9 ust. 3 i 4, 
a mianowicie: „Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową 
odpowiednikiem w przypadku: 

1) zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu objętego umową;
2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;
3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji wyrobu będącego przedmiotem umowy.

Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszcza
wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych 
parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co n
samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy
przedmiot umowy.” 
 

67. Pytanie 81 
Dotyczy Zał. Nr 3 Wzór umowy 
„W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy 
o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

68. Pytanie 82 
Dotyczy Zał. Nr 3 Wzór umowy 
„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 
zapisów § 10 ust. 1:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w ter
począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy, 
więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dos
2) w wysokości 0,5% wartości brutto wyrobów, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań 
wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi,
zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej z tego tytułu Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
prawidłowego wykonania umowy jednak nie więcej niż 10% wartości brutto
3) w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań 
wynikających z § 3 ust. 11 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia 
wykonania zobowiązania, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto
5) w wysokości 5% wartości brutto umowy, wskazanej w 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższe kwestie w Zał. Nr 3 do SWZ Wzór um
nie zmienia – dotyczy Pytania 81 i 82. 
 

69. Pytanie 83 
Dotyczy Zał. Nr 3 Wzór umowy 
„Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not 
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wanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena 
jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.” 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższe kwestie w Zał. Nr 2
i ich nie zmienia, a mianowicie: „Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą 

camy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do umowy:  
Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji 
oferowanego wyboru przez producenta. Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji. Zaoferowany 
nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie” 

Zamawiający podtrzymuje stanowisko określone w Zał. nr 3 do SWZ Wzór umowy określone w § 9 ust. 3 i 4, 
„Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową 

odukcji lub wycofania z rynku wyrobu objętego umową; 
wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy; 
wygaśnięcia świadectwa rejestracji wyrobu będącego przedmiotem umowy. 

Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał 
wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych 
parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co n
samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy 
o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.” 

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy wyrobów za każdy dzień zwłoki w dostawie, 

począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy, 
więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy; 

wartości brutto wyrobów, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań 
wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania 

iązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej z tego tytułu Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktów których dotyczy reklamacja,

wartości brutto umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań 
wynikających z § 3 ust. 11 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia 

cej niż 10% wartości brutto umowy 
5) w wysokości 5% wartości brutto umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 umowy, jeżeli wykonawca naruszy zapisy § 11 umowy.”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższe kwestie w Zał. Nr 3 do SWZ Wzór um

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not 
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wanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena 

powyższe kwestie w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy 
i ich nie zmienia, a mianowicie: „Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą 

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji 
zobowiązany jest do dostarczenia 

Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji. Zaoferowany 

Zamawiający podtrzymuje stanowisko określone w Zał. nr 3 do SWZ Wzór umowy określone w § 9 ust. 3 i 4,  
„Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową 

lna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał 
wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych 
parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych 

i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy  

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 

dostawy wyrobów za każdy dzień zwłoki w dostawie, 
począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy, jednak nie 

wartości brutto wyrobów, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań 
począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania 

iązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej z tego tytułu Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
produktów których dotyczy reklamacja, 

wartości brutto umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań 
wynikających z § 3 ust. 11 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia 

§ 7 ust. 1 umowy, jeżeli wykonawca naruszy zapisy § 11 umowy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższe kwestie w Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy i ich 

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not 



 

 

 

obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e
wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 
nie zmienia. 
 

70. Pytanie 86 
Dotyczy Zadania 4 
„Zadanie 4, poz. 8 Czy zamawiający wydzieli poz.8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie ko
oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. 
Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami 
uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości 
z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
możliwości wydzielenia nowych części zamówienia.
Sposób wyceny Zamawiający określił w Zał. Nr
wymagana ilość w związku z powyższym dokonanie wyceny jest przewidziane 
najprostszych przeliczeń matematycznych.
pojedynczo, bez wyceny opakowania zbiorczego.
 
 
Odpowiedzi na pozostałe Pytania zostaną udzielone w późniejszym terminie.
 
 
Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym” bądź „Ofercie Wykonawcy” ofertę należy 
złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałby być 
realizowany. 
 
 
Załącznik:  
 

1. Formularz cenowy – po modyfikacji
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niowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e
mail Wykonawcy?” 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 

Czy zamawiający wydzieli poz.8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie ko
ne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. 

Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami 
tawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości 
gleniem w górę do pełnych opakowań. 

nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji. Ze względów formalnych i technicznych brak 
możliwości wydzielenia nowych części zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody.  

Zamawiający określił w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy i jej nie zmienia: j.m. jest sztuka, podana jest 
wymagana ilość w związku z powyższym dokonanie wyceny jest przewidziane w podstawowy sposób przy użyciu 
najprostszych przeliczeń matematycznych. Zamawiający określił, że przedmiot zamówienia w Zadaniu 4 ma być pa
pojedynczo, bez wyceny opakowania zbiorczego. 

Odpowiedzi na pozostałe Pytania zostaną udzielone w późniejszym terminie. 

Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym” bądź „Ofercie Wykonawcy” ofertę należy 
złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałby być 

po modyfikacji 
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niowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy i jej 

Czy zamawiający wydzieli poz.8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej 
ne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. 

Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami 
tawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.” 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości  

Ze względów formalnych i technicznych brak 

nie zmienia: j.m. jest sztuka, podana jest 
w podstawowy sposób przy użyciu 

Zamawiający określił, że przedmiot zamówienia w Zadaniu 4 ma być pakowany 

Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym” bądź „Ofercie Wykonawcy” ofertę należy 
złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałby być 


