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Radziejów, dnia 29 lipca 2021 r. 

Do wszystkich zainteresowanych 

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w trybie 

podstawowym bez negocjacji na:  „Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku” (oznaczenie 

sprawy TP-08/2021) – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 lipca 2021 r. pod 

numerem: 2021/BZP00122199/01 

 Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków 

wynikających z dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych 

wyjaśnień. 

1. W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 53 prosimy o doprecyzowanie, czy w 

pakiecie 24 zamawiający oczekuje podania cen za sztukę danego asortymentu (zgodnie zał nr 

2 do SWZ), czy jednak zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie, wówczas zwracamy się 

z prośbą o możliwość modyfikacji zał. nr 2 poprzez wprowadzenie kolumny „ ilość opakowań 

na rok”, w której nastąpi odpowiednie przeliczenie ilości wynikające z ilości sztuk podanych 

przez Zamawiającego. W przypadku jeśli Zamawiający oczekuje podania cen za sztukę 

zgodnie z aktualnym zał. nr 2 do SWZ zwracamy się z prośbą o możliwość podania cen 

jednostkowych netto za 1 szt. wyrobu z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po 

przecinku. 

2. Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza możliwość podania cen jednostkowych netto za 1 szt. 

wyrobu z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. 

Dotyczy pakietu nr 24 pozycji 8 formularza asortymentowo cenowego: Czy w poz. 8 

formularza Zamawiający wymaga zaoferowania igieł 0.8 z podglądem prawidłowego wkłucia, 

z osłoną (zabezpieczeniem) przeciwzakłuciowym, do uchwytu?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

3. Dotyczy pakietu 24 pozycji 11 formularza asortymentowo cenowego: Zwracamy się z prośbą 

o zgodę na zaoferowanie probówki do mikrometody, na 250-500 ul krwi z EDTA do morfologii 

13 mm x 75 mm stosowanej do automatycznego podajnika analizatora Medonic M32S. 

Oferowana probówka nie ma próżni, pobranie ułatwia lejek na jej krawędzi, posiada 

przekłuwalny korek umożliwiający pobranie krwi przez analizator z automatycznym 

podajnikiem. Ewentualnie prosimy o zgodę na zaoferowanie w tej pozycji systemowej 

probówki próżniowej o objętości 2 ml, wymiarach 13 mm x 75 mm, spełniającej pozostałe 

wymagania opisu w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
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4. Pakiet 3 poz. 14-15 Ponawiamy pytanie, ze względu na brak dostępności cewnika Nelaton z 

powłoką hydrożelową, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie z powłoką hyfrofilową. 

Reszta parametrów zgodna z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

            

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są dla 

Wykonawców wiążące. Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian. 

 

Radziejów, dnia 29 lipca 2021 r.   

DYREKTOR 

        mgr Sebastian JANKIEWICZ 
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