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WSZYSCY 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę  
sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc 
w Zakopanem. 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 1, Pakiet nr 7 poz. 1,2 
Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający 
w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w 
których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania 
wymogu tylko komory bez PVC. 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 2, Pakiet nr 7 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do transfuzji bez filtra hydrofobowego  
oraz bez zatyczki hydrofobowej typu on/ off z drenem o długości 150cm? 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 3, Pakiet nr 7 poz. 3 

Proszę o dopuszczenie przyrządów w opakowaniu typu folia? Jest ono szczelniejsze, lepiej 

chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 4, Pakiet nr 7 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z komora o długości 45mm? 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 5, Pakiet nr 7 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z igła ścięta trójpłaszczyznowo? 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 6, Pakiet nr 7 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z ftalanami? 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 7, Pakiet nr 7 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu bez zaczepu na umocowanie końcówki 

drenu? 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 8, Dotyczy projektu umowy § 1 ust. 11 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka i w ust. 11 winno być: „… w 
terminach określonych w § 4 niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności”. 
Zamawiający w projekcie umowy powołuje się na § 3, który dotyczy podwykonawców. 



Odp.: Tak wystąpiła oczywista omyłka, w § 1 ust.11 wzoru umowy do SIWZ ma być „ (…) 
w terminach określonych w § 4 niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej 
staranności. 
 
Pytanie 9, Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 3 
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu dostarczenia reklamowanego wyrobu z 2 dni na 4 dni. 
Odp.: Postanowienia wzoru umowy do SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 10, Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 4 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie §  6 ust. 4  na następujący: 
Warunkiem dokonania zakupu interwencyjnego jest powiadomienie Wykonawcy o zamiarze 
takiego  zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w dowolnym momencie 
po upływie terminu dostawy cząstkowej. Zamawiający może odstąpić od zakupu interwencyjnego, 
jeżeli Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa powyżej, prześle Zamawiającemu 
pocztą elektroniczną oświadczenie o realizacji zobowiązania w nowym terminie, w którym nastąpi 
dostawa, a Zamawiający oświadczenie to zaakceptuje poprzez przesłanie Wykonawcy faksem lub 
pocztą elektroniczną pisma o wyrażeniu zgody na zaproponowany nowy termin dostawy. Dla 
skuteczności powyższego rozwiązania Wykonawca powinien wysłać Zamawiającemu swoje 
oświadczenie nie później niż następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze dokonania 
zakupu interwencyjnego (gdyby termin na dokonanie powiadomienia przypadał na sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca uprawniony będzie do wysłania oświadczenia 
najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu).  
Odp.: Postanowienia wzoru umowy do SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 11, Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 2 lit. a 
Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w § 8 ust. 2 lit. a projektu umowy w zakresie 

naliczania kar umownych za opóźnienie w dostawie na następujący: 
„W przypadku opóźnienia realizacji dostawy przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki 

obciąża się Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionej partii.” 
Odp.: Postanowienia wzoru umowy do SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 12, Dotyczy projektu umowy § 8 
W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, prosimy o dodanie do § 8 zapisu: 
„Przed ewentualnym nałożeniem kary każdorazowo Zamawiający ma obowiązek wezwać 
Wykonawcę do wyjaśnienia czy opóźnienia są następstwem COVID-19 i jeśli tak to Zamawiający 
nie obciąży Wykonawcy karą (zgodnie z  § 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.).” 
Odp.: Postanowienia wzoru umowy do SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 13, Dotyczy oceny ofert w kryterium termin dostawy 
W związku z panującą sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z 
dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność niektórych produktów, prosimy Zamawiającego 
o zmianę kryterium oceny  w zakresie terminu dostawy, na następujące:  

 7 dni roboczych – 0 punktów 

 6 dni roboczych – 5 punktów 

 5 dni roboczych – 10 punktów 

 4 dni robocze – 15 punktów. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Kryterium termin dostawy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 14, Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 4, 5, 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Redon z preforacją krzyżową, takich jak 
dotychczas stosowane w Państwa placówce. Pozostałe parametry bez zmian. 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 15, Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 10 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników posiadających konektor bez dodatkowego 
łącznika, z trokarem ostro zakończonym, ale bez trójpłaszczyznowego grota, takich jak dotychczas 
stosowane były w szpitalu. Pozostałe parametry bez zmian. 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 16, Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1, 2, 3 



Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy posiadały wytłoczoną bezpośrednio na przyrządzie 
nazwę lub logo producenta, co daje pełną identyfikację produktu w przypadku gdy opakowanie 
jednostkowe nie jest już dostępne, zgodnie z Farmakopeą Polską i Rozporządzeniem MZ w tym 
zakresie? 
Odp.: Dopuszcza ale nie wymaga. 
 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do siwz, 
stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin 
wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 
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