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 Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

odzieży ochronnej i sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Leku Jałowego Apteki Szpitalnej 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

Działając na podstawie art. 135  ustawy ust.1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z dnia 11 września 2019 r. -  

w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego  Zamawiający 

udziela wyjaśnień.  

 

Pytanie 1 - grupa nr 1 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z mankietem poliestrem i dzianiną? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe cechy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 2 - grupa nr 8 poz. 1, 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonu z włókniny polipropylenowej z dodatkowa warstwa laminatu? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 3 - grupa  nr 8 poz. 1, 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonu z ochraniaczami kompatybilnymi ale wycenionymi w osobnych 

pozycjach? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 4 - grupa nr 9 poz. 1, 2, 3, 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów z wytrzymałością na mokro materiał 133kPa szwy 161kPa na sucho 

materiał 140kPa szwy 119 kPa, Nieprzemakalność 66cm h2o? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 5 - grupa nr 12 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kapturo maski o gramaturze 35g? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 6 - grupa nr 15 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek LL bez ożebrowanego kołnierza? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający w Grupie 2 dopuści wycenę igły do pobierania leków o długości całkowitej z nasadką wynoszącej 60mm.? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe cechy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający w Grupie 3 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie z zachowaniem wymogu jałowego jednostkowego opakowania wyrobu. 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający w Grupie 14  wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do pobierania leków cytostatycznych o cechach: 

umożliwia higieniczne pobieranie leków z opakowań wielodawkowych różnej pojemności;  

 łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt;  
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 z filtrem powietrza 0,1um;  

 dodatkowy filtr cząstek stałych 5μm; 

 kompatybilny ze złączami luer oraz luer-lock;  

 szczelne i bezpieczne połączenie dzięki ostremu kolcowi biorczemu; 

 pozbawiony lateksu, PCV oraz ftalanów; sterylizowany tlenkiem etylenu; 

 posiada samozatrzaskową zatyczkę zamykającą; 

 opakowanie opisane w języku polskim. ? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający w Grupie 15 poz. 3 dopuści wycenę strzykawek z podziałką skalowaną co 0,5ml? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający w Grupie 15 dopuści wycenę op. x 100szt. z przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 12  

Czy Zamawiający w Grupie 16 dopuści wycenę igieł z otworem bocznym bez filtra? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający w Grupie 16 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie z zachowaniem wymogu jałowego jednostkowego opakowania wyrobu. 

 

Pytanie 14 

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 na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. 

 

Pytanie 15 

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

zapisów § 4 ust. 13,15,18:  

§ 13 

W przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej o 4 dni robocze termin określony w ust. 2 lub w przypadku zwłoki w załatwieniu 

reklamacji przekraczającej o 4 dni robocze termin określony w ust. 9, Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez 

Zamawiającego, bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w miejsce niedostarczonego lub reklamowanego 

przedmiotu dostawy, zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku wyższej ceny zakupu niż cena wynikająca z niniejszej umowy na 

obciążenie go różnicą, którą Wykonawca ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty 

obciążeniowej, jak również Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto 

niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu dostawy. Zapisu powyższego nie stosuje się, jeżeli Zamawiający skorzysta z 

uprawnień, o których mowa w ust. 15.  

§ 15 

W przypadku zwłoki w należytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu 

dostawy  

§ 18 

W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo 

obciążyć go karą umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, do której realizacji 

zobowiązał się Zamawiający zgodnie z treścią ust. 7, chyba że niniejsza umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej 

wysokości. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej 

odstąpienie.  
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Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. 

 

Pytanie 16 

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

o wprowadzenie w § 4 ust. 9 lit. b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…od 

zgłoszenia reklamacji” na „…od dnia uznania reklamacji”  

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. 

 

Pytanie 17 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 1 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki  

ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. 

 

 

Zamawiający 
 

 

       
 


