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SPZOZ/SAN/ZP/273/2022                            Sanok,  18 październik  2022r. 

 

do wszystkich uczestników postępowania 

 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/10/2022 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla potrzeb  

SPZOZ Sanok    
 

  

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia  

 

* Pytanie nr 1 – dot. pak. nr 9 
Czy Zmawiający wymaga zaoferowania 2 sztuk próbek do pakietu nr 9  w związku                                                                 

z faktem, iż podana ilość 20 sztuk w SWZ jest prawdopodobnie omyłką edytorską. 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zaoferowania 2 sztuk próbek do pakietu nr 9  (omyłka edytorska). 

 

* Pytanie nr 2 – dot. pak. nr 30 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 15 mm, 25 mm i 32 mm, opakowanie zbior-

cze 10 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań.  

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.   

 

* Pytanie nr 3 – dot. pak. nr 25,  poz.1 
Czy zamawiający wymaga naboi będących wyrobem medycznym, zgodnych z instrukcją użytkowania 

sterylizatora i dopuszczonych przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta 

sterylizatora? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.   
 

* Pytanie nr 4 – dot. pak. nr 34,  poz. 3 
Czy Zamawiający w pakiecie 34 dopuści: poz. 3 worek urostomijny, jednoczęściowy z 

przylepcem hydrokoloidowym, z systemem antyzwrotnym, zamykany korkiem, pojemność 

330 ml do docięcia 10-66 mm. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

 
* Pytanie nr 5 – dot. pak. nr 34 
Czy Zamawiający zgodzi się na składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych 

(worki urostomijne i stomijne pakowane po 30 szt, w opakowaniu handlowym)? W przypadku 

naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się 

w Czechach skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
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* Pytanie nr 6 – dot. pak. nr 43,  poz. 1  

1.    Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m2?   

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga fartuch o gramaturze 25g/m2 

2.       Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze tylko zielonym?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

3.       Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze uniwersalnym? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 7 – dot. projektu umowy 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy 

sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu umowy 5 

dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów ,,…od dnia zawiadomienia” na 

,,…od dnia uznania reklamacji”.  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 

 
* Pytanie nr 8 – dot. projektu umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 4 ust. 10 poprzez zamianę  słów 

„odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
  
 

 

* Pytanie nr 9 – dot. projektu 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 obciążeniowych i not 

korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-

mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
  
 

* Pytanie nr 10 – dot. projektu umowy 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1 pkt 2) i 3) : 
 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i 

wysokościach: 

2) w przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie, Zamawiający 

naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru niedostarczonego zgodnie z 

zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej 

niż 10 % wartości brutto niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego.  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 

 

 

 

 



SPZOZ/SAN/ZP/273/2022 

 Strona 3 z 11 

* Pytanie nr 11 – dot. pak. nr 19 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyrządu do aspiracji leków bez zastawki, pozostałe 

parametry bez zmian ? 
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ tzn z zastawką.  
 

* Pytanie nr 12 – dot. pak. nr 27 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ostrzy chirurgicznych, gdzie rozmiar ostrza jest na 

opakowaniu jednostkowym, a rysunek ostrza jest nadrukowany na opakowaniu zbiorczym ? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 13 – dot. pak. nr 21,  poz.1 i 2 
Czy Zamawiający dopuści nebulizator do deponowania leków w tchawicy i oskrzelach; przy przepływie 

gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek areozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej 

niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność 10ml, wyskalowany co 2ml; stożkowa 

podstawa minimalizuje stratę leku; działa w pozycji pionowej i poziomej (w zakresie 0-360 stopni); 

szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami, 

mikrobiologicznie czysty? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
 

* Pytanie nr 14 – dot. pak. nr 31- zestaw do krwawego pomiaru krwi 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powszechnie stosowanego przetwornika do inwazyjnego 

pomiaru ciśnienia o długości linii  152 cm ( 122 cm i 30 cm), pojedynczego, zawierającego podwójny 

system przepłukiwania IntraFlo (3ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie 

skrzydełek lub pociągnięcie wypustki, z prostą igłą w zbiorniku wyrównawczym wyposażoną w filtr 

zabezpieczający przed zapowietrzeniem. Zakrzywiona igła w zbiorniku wyrównawczym w żaden 

sposób nie zabezpiecza systemu przed zapowietrzeniem, ponieważ znajduje się powyżej lustra płynu w 

zbiorniku wyrównawczym. Takie rozwiązanie nie daje żadnych korzyści dla Zamawiającego. Zestaw 

wstępnie, fabrycznie wykalibrowany, posiadający kontrastowo żółte koreczki dla uniknięcia 

przypadkowej kontaminacji oraz kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Przetwornik zintegrowany z 

zaworem odcinającym podnosi dokładność pomiarów, zajmuje mniej miejsca i zmniejsza ryzyko 

uwięzienia pęcherzyków powietrza. Przetwornik nie posiada koreczka tłumiącego. Pozostałe parametry 

zgodnie z SIWZ.  
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ + kompatybilność.  
 

* Pytanie nr 15 – dot. pak. nr ,  poz. 
Czy Zamawiający wymaga zestawu wyposażonego w dodatkowe żółte koreczki dla zapobiegania 

przypadkowej kontaminacji? 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. 
 

* Pytanie nr 16 – dot. pak. nr 30,  poz. 1 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowej pętli do polipektomii o średnicach: 10 mm, 

15 mm, 25 mm, 30 mm i 35 mm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica osłonki 2,3 mm, długość 

robocza 230 cm? Oferowane pętle posiadają funkcję rotacji.  
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza. 
 

* Pytanie nr 17 – dot. warunków umowy § 2 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Zamawiający deklaruje zakup przedmiotu umowy o wartości odpowiadającej minimum 75% wartości 

umowy brutto. Zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu w stosunku do ilości wskazanych w 

Załączniku nr 1,nieprzekraczające minimalnego poziomu wartości umowy określonego w zdaniu 

poprzedzającym, nie spowoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno finansowych, 

natomiast Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy, o ile zmniejszenie nie 

przekroczy 20% wartości umowy”? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
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 * Pytanie nr 18 – dot. warunków umowy § 4 ust. 1.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 3%? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 

 

 

* Pytanie nr 19 – dot. warunków umowy § 4 ust. 1.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 1% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, 

za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni”? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 

 

* Pytanie nr 20 – dot. warunków umowy § 4 ust. 1.3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 3%? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 

 

* Pytanie nr 21 – dot. warunków umowy § 4 ust. 1.4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 7%? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 
 

* Pytanie nr 22 – dot. warunków umowy § 4 ust. 2 
„Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie nie może 

przekroczyć 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 1.”? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 

 

* Pytanie nr 23 – dot. warunków umowy § 4 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„W przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru przekraczającego 5 dni, po wcześniejszym pisemnym 

wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Zamawiający dokona zakupu 

towaru tej samej ilości i tego samego gatunku, obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, jak również 

zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej za zwłokę. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 

 

* Pytanie nr 24 – dot. warunków umowy § 4 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca 

zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad 

w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
  
 

* Pytanie nr 25  – dot. warunków umowy § 4 ust. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„W przypadku bezskutecznego upływu terminu na wymianę wadliwego towaru określonego w ust. 5 

Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę 

różnicą kosztów zachowując roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki, po wcześniejszym 

pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
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* Pytanie nr 26 – dot. warunków umowy § 4 ust. 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech nieterminowych dostaw zamówionego towaru 

lub trzykrotnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

* Pytanie nr 27 – dot. warunków umowy § 7 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„…, w terminie (max 6 dni roboczych) od daty złożenia zamówienia”? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 

 

* Pytanie nr 28 – dot. warunków umowy § 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w 

płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności 

wskazanego na fakturze”? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

* Pytanie nr 29 – dot. warunków umowy § 12  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Nie dopuszcza się sprzedaży wierzytelności osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Zgody takiej 

nie można bezpodstawnie odmówić”? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 

 

* Pytanie nr 30 – dot. pak. nr 16,  poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym 

(długość 60 cm, szerokość w stanie rozciągnięcia 130 cm)?  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   
 

* Pytanie nr 31 – dot. pak. nr 16,  poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’10 szt z przeliczeniem zamawianych 

ilości?  
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie a’10 szt z przeliczeniem 

zamawianych ilości.  
 

* Pytanie nr 32 – dot. pak. nr 33,  poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ze składowymi w rozmiarze 

uniwersalnym? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
 

* Pytanie nr 33 – dot. pak. nr 39,  poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii bakteriobójczej o rozmiarze okna 

przylepnego 42 x 36 cm? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.  

 
 

 
* Pytanie nr 34 – dot. pak. nr 43,  poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o min gramaturze 20g/m2? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
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* Pytanie nr 35 – dot. pak. nr 43,  poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o min gramaturze 20g/m2? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

* Pytanie nr 36 – dot. pak. nr 43,  poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’10 szt z przeliczeniem 

zamawianych ilości?  
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.  

 

 

* Pytanie nr 37 – dot. pak. nr 43,  poz. 2,3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’100 szt z przeliczeniem zamawianych 

ilości? 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.  

 

* Pytanie nr 38 – dot. pak. nr 45,  poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’50 szt z przeliczeniem zamawianych 

ilości? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 39 – dot. pak. nr 3,  poz.5 
Czy Zamawiający dopuści igły o długości 90mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

* Pytanie nr 40 – dot. pak. nr ,  poz. 
Pakiet nr 3, pozycja 8 

Czy Zamawiający dopuści igły 25G/90mm z igłą prowadzącą? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza, wymaga  zgodnie z SWZ.  

 

* Pytanie nr 41 – dot. pak. nr 6,  poz. 2-3 
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne sterylne, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 42 – dot. pak. nr 14,  poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

 

* Pytanie nr 43 – dot. pak. nr 19,  poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji z butelek bez zastawki zabezpieczającej, pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ tzn z zastawką.  

 

* Pytanie nr 44 – dot. pak. nr 22,  poz. 4,5 
Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

* Pytanie nr 45 – dot. pak. nr 22,  poz.9 
Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru w rozmiarze: 112x100x100, z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianej ilości? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 46 – dot. pak. nr 22,  poz. 12,13 
Czy Zamawiający może doprecyzować jaki rozmiar ma posiadać wymagany papier? 
Odpowiedź:  Rolki: poz. 12 szer 110mm,  dł. 20m 

                                poz. 13 szer   75mm,  dł. 25m 
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* Pytanie nr 47 – dot. pak. nr 26,  poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści tasiemki silikonowe 1,3x0,9mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 

* Pytanie nr 48 – dot. pak. nr 26,  poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści tasiemki silikonowe 2,5x1,0mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

 

* Pytanie nr 49 – dot. pak. nr 26,  poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści tasiemki o długości 40cm? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 50 – dot. pak. nr 42,  poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści denny zamknięte 25mm, dł. 30cm? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
* Pytanie nr 51 – dot. pak. nr 21 
Czy Zamawiający dopuści rozbijane cząstki nebulizatu o śre3dnicy max. 2.0-2.2? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
 

* Pytanie nr 52 – dot. pak. nr 36,  poz. 1,2 
Czy Zamawiający dopuści dł. drenu ok. 200cm? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 53 – dot. pak. nr 30 
Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o długości roboczej 230 cm, średnica otwartej pętli 15 

mm, 25 mm i 32 mm, op.=10 szt? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 54 – dot. pak. nr 39,  poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wy-

konana z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod 

na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne 

umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna  34x40cm (całkowita 40x40cm), wyrób medyczny 

klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja ra-

diacyjna.  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 55 – dot. pak. nr 43,  poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha medycznego z fizeliny, niesterylny. Kolor niebieski, 

gramatura min. 18 g/m2. Rozmiar L i XL. Pozostałość zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga min 25 g/m2. Dopuszcza kolor i rozmiar.  

 

* Pytanie nr 56 – dot. pak. nr 43,  poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha medycznego z włókniny polipropylenowej, nieste-

rylny. Kolor niebieski, gramatura min. 30 g/m2. Rozmiar uniwersalny. Pozostałość zgodnie z SWZ.  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza kolor, gramaturę i rozmiar co do włókniny- dopuści jeżeli jest 

zgodna z opisem..  
 

* Pytanie nr 57 – dot. pak. nr 43,  poz. 1 
1)    Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2? 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga 25 g/m2.  
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2)   Czy zamawiający dopuszcza kolor niebieski lub zielony? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

3) Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem z elastycznym ściągaczem? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

4) Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny nie mniejszy niż standardowy rozmiar L? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

5)  Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 58 – dot. pak. nr 43,  poz. 2-3 

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

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 59 – dot. pak. nr 45 

1)  Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.   

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

2)  Czy zamawiający dopuści maskę na gumki o rozmiarze 175 mm x 95 mm w stanie nierozłożonym, 

gumki ok. 19 cm  nierozciągnięte, , grubość gumki ok. 3 mm, maska z usztywnieniem na nos umiesz-

czonym pomiędzy warstwami włókniny -  o długości ok. 10-11 cm, w kolorze niebieskim?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

3) Czy zamawiający dopuści gramaturę każdej warstwy ok. 25 g/m2? 

 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 60 – dot. pak. nr 16 
Czy zamawiający akceptuje spodenki do kolonskopii w rozmiarze uniwersalnym 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 61 – dot. pak. nr  19  
Czy zamawiający akceptuje przyrząd do aspiracji z butelek bez zastawki. 

Odpowiedź:  Zamawiający  nie wyraża zgody.   

 

* Pytanie nr 62 – dot. pak. nr 37 
Czy zamawiający wymaga zaworu bezigłowego o przepływie 320  ml/min 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga, dopuszcza Zgodnie z SWZ.  

 

* Pytanie nr 63 – dot. pak. nr 43 
Czy zamawiający akceptuje fartuch w kolorze tylko niebieskim 
Odpowiedź:  Zamawiający akceptuje.  

 

* Pytanie nr 64 – dot. pak. nr 43 
Czy zamawiający akceptuje fartuch w rozmiarze M-XXL 

Odpowiedź:  Zamawiający akceptuje.  

 

* Pytanie nr 65 – dot. pak. nr 43 
Czy zamawiający dopuści ochraniacze pakowane po 100 szt z możliwością przeliczenia w formularzu 

asortymentowo- cenowym 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 66 – dot. pak. nr 45 
Czy zamawiający dopuści maseczki wykonanej z trzech warstw włókniny 25g/m2+25g/m2+25g/m2 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

 
* Pytanie nr 67  – dot. pak. nr 38,  poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zawierającego dodatkowo w swoim 

składzie: 

1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm 

1 x pojemnik plastikowy 250 ml czerwony 

1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm 

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm 

1 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 

* Pytanie nr 68 – dot. pak. nr 38 – pozycja nr: 3 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z otworem w rozmiarze: 10 x 18 cm? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

 

* Pytanie nr 69  – dot. pak. nr 48 – pozycja nr: 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kołnierzy spełniających normy EN 13795 i PN-

EN ISO 10993-1:2021-06 pakowanych po 300 szt. w 6 plastikowych toreb – każda zawierająca 50 

sztuk (z wyceną za sztukę)? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 

 

* Pytanie nr 70  – dot. wzoru umowy  
Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie 

przewidzianych nim kar umownych do wysokości: 

a) 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień 

roboczy zwłoki w pkt 2); 

b) 0,5% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił 3); 

c) 5% wartości niezrealizowanej części umowy w pkt 4). 

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie 

umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego 

wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z 

dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Kara 

umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej 

zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, 

natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego 

w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).    

  Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 

 

* Pytanie nr 71  – dot. wzoru umowy  
Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: „W przypadku zmiany 

stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia 

w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas 

wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi 

automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na 

wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego 
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uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej 

ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i 

zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez 

ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami 

tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny 

brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w 

sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.   

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

* Pytanie nr 72  – dot. wzoru umowy  
Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania 

umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku 

zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez 

Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę 

wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie 

powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym 

samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.   

 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

* Pytanie nr 73  – dot. wzoru umowy  
Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 3 i § 11 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: 

„z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”   

  Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

* Pytanie nr 74– dot. pak. nr 31 – zestaw do krwawego pomiaru ciśnienia krwi 

Zakrzywiona igła w zbiorniku wyrównawczym w żaden sposób nie zabezpiecza systemu 

przed zapowietrzeniem, ponieważ znajduje się powyżej lustra płynu w zbiorniku 

wyrównawczym. Takie rozwiązanie nie daje żadnych korzyści dla Zamawiającego, a jest 

jedynie ograniczeniem uczciwej konkurencji, dlatego zwracamy się do Zamawiającego z 

prośbą o dopuszczenie zestawu ze zbiornikiem wyrównawczym z tradycyjnym 

systemem kroplowym. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 
 

 

 

 

* Pytanie nr 75 – dot. pak. nr 31. 
Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora? 
 

 
Odpowiedź:  Zamawiający w opisie produktu określił rodzaj sprzętu zapewniający kompatybilność. 

Dotychczas stosowane zestawy spełniają oczekiwania (różny firmy)- w związku z powyższym 

podtrzymujemy zapisy SWZ (kable typu BD, okrągły wodoszczelny, wtyk pionowy6, monitor określony 

w opisie).  
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* Pytanie nr 76 – dot. pak. nr 31 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czujników do pomiaru ciśnienia metodą 

bezpośrednią zgodnie z poniższym schematem?:   

 
Odpowiedź:  Tak, jeżeli spełniają one wymogi określone w SWZ.  
 

* Pytanie nr 77 – dot. pak. nr 46 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób 

medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III - Typ B (zgodnie z 

obowiązującymi normami i adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu) oraz wszystkie substancje 

użyte do oznakowania typu na opakowaniu oraz w certyfikacie na poziomie ochrony min.4. Takie 

podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz 

substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.   

 

* Pytanie nr 78 – dot. pak. nr 46 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby opakowanie rękawic diagnostycznych 

posiadało otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją oraz 

instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 79 – dot. pak. nr 11, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Couvelaire , cewnik trójdrożny ze 100% silikonu,  

długość 42cm, balon o pojemności 50ml. Rozmiary CH18, 20, 22, 24 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.   

 

* Pytanie nr 80 – dot. pak. nr 11, poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: cewnik 

dwudrożny wykonany z 100% silikonu z balonem pozbawionym lateksu, z szerokim kanałem 

irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, CH10/CH13, dł. całkowita 40cm, 

dwa oczka drenażowe, pojemność balonu 5ml; rozrywalny trokar 12cm o średnicy wewnętrznej CH 12 

dla cewnika CH10 oraz CH15 dla cewnika CH13, silikonowa tulejka mocująca, 

zatyczka, zacisk, skalpel, worek na mocz 2000ml. Zestaw sterylny. Takiego jak obecnie stosowany 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 

 

 

Z poważaniem 
 


