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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji , zgodnie                                
z  art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Ustawy PZP którego przedmiotem jest: „Dostawa sprzętu 
medycznego  jednorazowego użytku dla SPZOZ  Opolskie Centrum Onkologii na okres 12 miesięcy.”                                                    
nr postępowania: FAZ.2800.5.2023-TP. 
 

Działając w oparciu o art.284 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                   
(Dz. U 2022 poz. 1710.) zwanej w treści pisma PZP, podajemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych 
niniejszym postępowaniem treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 
 

Pytanie 1   
Dotyczy: Zał.1 F. asortymentowo-cenowy– Zadanie 3  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia próbki w przypadku zadania nr 3 ?  
Prośbę motywujemy faktem, że oferowany produkt jest Znany Zamawiającemu, korzysta z niego w ramach umów                    
od 2020 roku. Dodatkowo jest sprzedawany w op. zbiorczych zawierających 24 szt., rozkompletowanie całego 
opakowania znacznie utrudnia sprzedaż i wiąże się z dużymi kosztami dla Wykonawcy, co w obecnym czasie , przy 
wysokich kosztach transportu i zerwanych łańcuchach dostaw ma szczególne znaczenie. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 
 
Pytanie 2  
Dotyczy: 
Zadanie 5 
Poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na maski, pakowane w kartoniki wewnętrzne a 40 szt., z odpowiednim 
przeliczeniem ich ilości oraz dostarczenie 1 op. a 40 szt. próbek, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na maski, pakowane w kartoniki wewnętrzne a 50 szt., z odpowiednim 
przeliczeniem ich ilości oraz dostarczenie 1 op. a 50 szt. próbek, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie3  

W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania prosimy o odpowiedź na następujące pytanie: 
Pytanie 1 – dot. warunków względnych i bezwzględnych- pakiet 4:   
Według naszej wiedzy do wstrzykiwacza Medrad Spectris Solaris kompatybilne są złącza o długości 250 cm                          
z rozgałęzieniem Y.  
Czy w związku z tym Zamawiający dopuści do zaoferowania złącza  o długości 250 cm, z trójnikiem Y , gdzie długość 
ramion wynosi odpowiednio 8 i 15 cm z dwiema zastawkami antyzwrotnymi, o wytrzymałości ciśnieniowej do 375 PSI.  
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Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 
 
Pytanie 4 
Pakiet 5 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną mocowaną na gumki, wykonana z trzech warstw 
niepylącej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm.  Wymiary gumek 16,5 cm .   
Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ IIR– 
poziom filtracji bakterii BFE 99,9%, ciśnienie różnicowe 44,76 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 22,26 cfu/g, kolor 
niebieski? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 5 Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści maskę medycznę wiązana na troki, wykonana z trzech warstw 
niepylącej włókniny (25g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm.  Długość troków 40 cm.   Długość 
sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm . Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom 
filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 5  
1. Dotyczy: Projekt umowy, § 6. Pkt 1 a  
Zwracamy się z prośbą zmianę zapisów w punkcie 1a, § 6 umowy polegającym na obniżeniu kary za zwłokę do 1% 
wartości niedostarczonego na zamówienie towaru (a nie wartości złożonego zamówienia)  
Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z Projektem umowy. 
2. Dotyczy: Projekt umowy, § 6. Pkt 1b  
Zwracamy się z prośbą zmianę zapisów w punkcie 1b, § 6 umowy polegającym na naliczaniu kary odnośnie 
procentowej wartości zareklamowanego towaru bez określania wartości pieniężnej.  
Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z Projektem umowy. 
3. Dotyczy: Projekt umowy, § 6. Pkt 5  
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do 30% wartości umowy.  
Wyjaśnienie  
Intencją Wykonawcy jest realizacja złożonego przez Zamawiającego zamówienia w całości, z należytą starannością i 
zgodnie z zapisami umowy lecz w związku problemami z dostępnością surowców oraz zerwanymi łańcuchami dostaw, 
niezależnie od Wykonawcy, znacznie wydłużył się czas oczekiwania na dostawy wyrobów od Producenta. 
Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z Projektem umowy. 
 

Pytanie 6  
Dotyczy zadania nr 4 Zwracamy się z uprzejmą prośbą, o przyjęcie w pełnym zakresie wszystkich złożonych przez 
nas próbek do przedmiotowego Zadania 51, przekazanych w postępowaniu Nr FAZ.2800.70.2022-PN, pozostających 
nadal w posiadaniu Zamawiającego oraz zaliczeniu ich jako próbek do bieżącego postępowania                                             
Nr FAZ.2800.5.2023-TP. Informujemy, iż próbki na dzień składania ofert są aktualne w bieżącym, przedmiotowym 
postępowaniu . Państwa zgoda obniży koszty przygotowania oferty, a jednocześnie zapewni możliwość pełnej 
weryfikacji i badania ofert, zgodnie z zapisami swz. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Opracowały:   Zatwierdził: 
E. Duda                  Dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii  
E. Dyktyńska                    Marek Staszewski 
M. Biernat        /dokument podpisany elektronicznie/ 
K. Wojdyła 
B. Kopeć 
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