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DZz.380.3.7.2021.LAp.193 

 

Znak sprawy  

  

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie podstawowym na podstawie  

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych 

na dostawy materiałów medycznych, opatrunków, opatrunków przeciwodleżynowych, 

rękawiczek, pieluchomajtek i systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb SP 

ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1  

Z DNIA 22.07.2021 R. 

 

 

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 

działając na podstawie art. 284 ust. 1  2 i 3 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późń. zm.), zwanej dalej Ustawą 

PZP, wyjaśnia co następuje oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej 

SWZ, i wprowadza następujące zmiany: 

 

Pytanie 1 

pakiet nr 1, poz. 5-8 

Czy Zamawiający dopuści  strzykawkę dwuczęściową z mlecznym tłokiem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie  wyraża zgody  i prosi o ofertę zgodną z SWZ.  

 

Pytanie 2 

pakiet nr 1, poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści  strzykawkę dwuczęściową rozszerzoną do 2,5ml? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaoferowanie strzykawek z rozszerzoną skalą do 2,5 ml 

 

Pytanie 3 

pakiet nr 1, poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści  strzykawkę 20ml pakowana po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem 

ilości? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaoferowanie strzykawek pakowanych po 100 sztuk z 

odpowiednim przeliczeniem. 

 

Pytanie 4 

Pakiet 7.2021 Lp. 1,2,3 

Czy Zamawiający zaaprobuje złożenie oferty na pieluchomajtki i podkłady pakowane po np. 10, 

15, 20 lub 25 sztuk skoro możliwość zmiany wielkości opakowania w trakcie realizacji 

zamówienia jest przewidziana we wzorze umowy?   

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie wyraża zgody na  złożenie oferty na pieluchomajtki i podkłady pakowane po np. 

10,15,20 lub 25 sztuk i prosi o ofertę zgodną z SWZ. 

Zgodnie z § 1 pkt 5 ,,jeśli w czasie obowiązywania umowy producent oferowanego produktu 

zmieni wielkość opakowania, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru w 

zmienionym opakowaniu i w cenie proporcjonalnie przeliczonej do w stosunku do ceny zawartej 

w umowie’’. 

Pytanie 5 

Pakiet 2 poz. 2,  

Czy Zamawiający dopuści  myjki o wymiarach 20x20cm, w opakowaniu po 14 sztuk, z 

odpowiednim przeliczeniu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie wyraża zgody na zaoferowanie myjek o wymiarach 20x20 cm w opakowaniu 

po14 sztuk z odpowiednim przeliczeniem i prosi o ofertę zgodną z SWZ 

Pytanie 6 

Pakiet 2 poz. 3  

Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe 20 sztuk po odpowiednim przeliczeniu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający   nie wyraża zgody na zaoferowanie myjek w opakowaniu jednostkowym po 20 

sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i prosi o ofertę zgodną z SWZ. 

Pytanie 7 

PAKIET NR 4.2021 Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie 

klasyfikacji gazy opatrunkowej niejałowej w przypadku, gdy producent w związku z wejściem w 

życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w 

sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 

178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 

93/42/EWG, dokona zmiany klasyfikacji? 

Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności w związku z wymaganiami w/w 

rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego. Co oznacza, że wyrób 

medyczny, który zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ma klasę IIa reg. 7 może zostać 

zakwalifikowany do klasy I reg.4. Nie wynika to ze zmiany jego parametrów technicznych czy 

jakościowych, bo te pozostaną bez zmian, lecz podejścia producenta do procesu sklasyfikowania 

wyrobów gazowych niesterylnych, jako produktów nie będących już wyrobem inwazyjnym do 

procedur tzw. „ wysokiego ryzyka”. 

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zmian postanowień umowy poprzez dodanie 

poniższego zapisu: 

"Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany klasy wyrobu 

medycznego  w przypadku, gdy producent wyrobu medycznego, w związku z wejściem w życie 
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rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w 

sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 

i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, 

dokona zmiany klasy tego wyrobu medycznego." 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany klasyfikacji gazy opatrunkowej niejałowej w 

przypadku, gdy producent w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE)… 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 w sprawie wyrobów medycznych 

dokona zmiany klasyfikacji i zaoferowanie gazy. 

 

Pytanie 8 

Pytanie dotyczące Pakietu nr 4 Poz. nr 7 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 

zaoferowania ligniny nie będącej wyrobem medycznym, sklasyfikowanej jako wyrób higieniczny 

i opodatkowanej stawką podatku VAT 23%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ligniny z 23% VAT. 

 

Pytanie 9 

PAKIET NR 6.2021 Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku 

wykonanego z hydrofobowej siateczki tiulowej impregnowanego neutralną maścią, nie 

zawierającą składników czynnych i uczulających, w rozmiarze 7,5 x 10 cm lub 10 x 20 cm?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku w w/w rozmiarze. 

 

Pytanie 10 

PROJEKT UMOWY § 4, ust. 1 -  wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania 

kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie- pkt 1) 2) - zastąpienie 

wyrażenia „wartości brutto umowy, określonej w §1, ust.1” wyrażeniem „wartości 

niezrealizowanej części brutto umowy”, 

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części 

umowy/dostawy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, taka kara byłaby rażąco 

wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę 

proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Mając powyższe na uwadze, zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych oraz 

modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ 

 

Pytanie 11 

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów 

medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i  transportu 

(np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, 

zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie 

czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany 

i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie 

z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze 

sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami 

określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego 

ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.  
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Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, 

pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są 

odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z 

warunkami określonymi przez producenta ? 

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym 

(UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia 

wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z 

możliwością rejestracji i wydruku temperatury? 

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym 

(UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość 

wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i 

wydruku temperatury? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia iż przepisy rozporządzenia  MDR obowiązują wszystkie podmioty 

działające na rynku wyrobów medycznych. 

Zamawiający nie wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu 

Zamawiający nie wyklucza możliwości dostaw za pomocą firmy kurierskiej. 

Pytanie 12 

dotyczy pakietu nr 1, poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły w rozmiarze 0,33x12 zamiast 0,3x12?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodna z SWZ 

 

Pytanie 13 

dotyczy pakietu nr 1, poz. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek w opakowaniu 100szt z 

odpowiednim przeliczeniem ilość? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawek w opakowaniu po 100 szt 

Pytanie 14 

dotyczy pakietu nr 1, poz. 12, 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków w opakowaniu 80szt z 

odpowiednim przeliczeniem ilość? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kieliszków w opakowaniu a 80 szt z odpowiednim 

przeliczeniem. 

Pytanie 15 

dotyczy pakietu nr 1, poz. 36 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli typu bezpiecznego o poniższych 

właściwościach? Kaniula  z  cewnikiem  z  PTFE  ( podwójnie oczyszczony teflon )  i  

zastawką antyzwrotną  silikonową. Wkłucie z dodatkowym portem iniekcyjnym – 

zabezpieczonym  obrotowym - samo domykającym się koreczkiem z oznaczeniem z Logo 

producenta  kaniul na korpusie ,    w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi  

rozmiarów. Cewnik  widoczny – kontrastujący w RTG , cienkościenny   o  gładkiej 

powierzchni oraz gładkich wyprofilowanych  krawędziach – dopasowujący się szczelnie do 

mandrynu  ( zapewnia atraumatyczne i płynne przejście przez  skórę i  ścianę naczynia ) oraz 

dopasowujący się do naczynia pod wpływem  temperatury.                                                           
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System zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi z kolorowym  

oznaczeniem wg standardów ISO, plastikowo- metalowy, nie zmieniająca techniki założenia 

Wkłucie pakowane w sztywny –szczelny  blister – pack dokładnie dopasowany do kształtu 

wkłucia (mała objętość  opakowania )  na opakowaniu informacje o materiale z jakiego 

wykonana jest kaniula , informacja o braku zawartości LATEXU , data ważności , wszystkie 

parametry kaniuli :  rozmiar , średnica. zew. , długość kaniuli , przepływ , oraz piktogram 

wskazujący miejsce otwarcia. ) 

Rozmiar 22G ( 0,9 ) , dł. 25mm , przepływ :  36ml/min 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodna z SWZ 

 

Pytanie 16 

dotyczy pakietu nr 1, poz. 37 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli typu bezpiecznego o poniższych 

właściwościach? Kaniula  z  cewnikiem  z  PTFE  ( podwójnie oczyszczony teflon )  i  

zastawką antyzwrotną  silikonową. Wkłucie z dodatkowym portem iniekcyjnym – 

zabezpieczonym  obrotowym - samo domykającym się koreczkiem z oznaczeniem z Logo 

producenta  kaniul na korpusie ,    w kolorze odpowiadającym  międzynarodowemu kodowi  

rozmiarów. Cewnik  widoczny – kontrastujący w RTG , cienkościenny   o  gładkiej 

powierzchni oraz gładkich wyprofilowanych  krawędziach – dopasowujący się szczelnie do 

mandrynu  ( zapewnia atraumatyczne i płynne przejście przez  skórę i  ścianę naczynia ) oraz 

dopasowujący się do naczynia pod wpływem  temperatury.                                                         

System zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi z kolorowym 

oznaczeniem wg standardów ISO, plastikowo- metalowy, nie zmieniająca techniki założenia 

Wkłucie pakowane w sztywny –szczelny  blister – pack dokładnie dopasowany do kształtu 

wkłucia (mała objętość  opakowania )  na opakowaniu informacje o materiale z jakiego 

wykonana jest kaniula , informacja o braku zawartości LATEXU , data ważności , wszystkie 

parametry kaniuli :  rozmiar , średnica. zew. , długość kaniuli , przepływ , oraz piktogram 

wskazujący miejsce otwarcia. ) 

Rozmiar 20G ( 1,1 ) , dł. 32mm , przepływ :  60ml/min  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodna z SWZ 

 

Pytanie 17 

dotyczy pakietu nr 1, poz. 38 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli typu bezpiecznego o poniższych 

właściwościach? Kaniula  z  cewnikiem  z  PTFE  ( podwójnie oczyszczony teflon )  i   

zastawką antyzwrotną  silikonową. Wkłucie z dodatkowym portem iniekcyjnym – 

zabezpieczonym  obrotowym - samo domykającym się koreczkiem z oznaczeniem z Logo 

producenta  kaniul na korpusie ,    w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi  

rozmiarów. Cewnik  widoczny – kontrastujący w RTG , cienkościenny   o  gładkiej 

powierzchni oraz gładkich wyprofilowanych  krawędziach – dopasowujący się szczelnie do 

mandrynu  ( zapewnia atraumatyczne i płynne przejście przez  skórę i  ścianę naczynia ) oraz 

dopasowujący się do naczynia pod wpływem  temperatury.                                                            

System zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi z kolorowym 

oznaczeniem wg standardów ISO, plastikowo- metalowy, nie zmieniająca techniki założenia 

Wkłucie pakowane w sztywny –szczelny  blister – pack dokładnie dopasowany do kształtu 

wkłucia (mała objętość  opakowania )  na opakowaniu informacje o materiale z jakiego 

wykonana jest kaniula , informacja o braku zawartości LATEXU , data ważności , wszystkie 
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parametry kaniuli :  rozmiar , średnica. zew. , długość kaniuli , przepływ , oraz piktogram 

wskazujący miejsce otwarcia. ) 

Rozmiar 18G ( 1,3 ) , dł. 45mm , przepływ :  90ml/min                                                                                                                                         

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodna z SWZ 

 

Pytanie 18 

dotyczy pakietu nr 1, poz. 42 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu ze względu na trudności  

z dostępnością tego asortymentu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i prosi o ofertę zgodna z SWZ 

Pytanie 19 

dotyczy pakietu nr 1, poz. 44 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wieszaków pakowanych po 100szt.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wieszaków pakowanych po 100 sztuk 

Pytanie 20 

dotyczy pakietu nr 1, poz. 47 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu ze względu na trudności z 

dostępnością tego asortymentu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i prosi o ofertę zgodna z SWZ 

Pytanie 21 

dotyczy pakietu nr 1, poz. 61 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu ze względu na trudności z 

dostępnością tego asortymentu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i prosi o ofertę zgodna z SWZ 

Pytanie 22 

dotyczy pakietu nr 1, poz. 71 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu ze względu na trudności z 

dostępnością tego asortymentu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i prosi o ofertę zgodna z SWZ 

 

Pytanie 23 

1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 7.2021, pozycje: 1, 2): 

pieluchomajtki dla dorosłych: 

a. z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają 

funkcjom przedniego ściągacza oraz eliminują możliwość powstania obtarć w okolicach 

podbrzusza szczególnie u pacjentów z nadwagą (co często ma miejsce w przypadku 

zastosowania ściągacza przedniego); 

b. z falbankami wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc rynnę 

kierującą mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki 

system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia 
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lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz 

produktu); 

Należy nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SWZ dopuszcza produkty tylko jednego 

producenta na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia 

uczciwą konkurencję. Z naszych obserwacji wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna 

oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są 

dopuszczeni inni wykonawcy. 

1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 7.2021, pozycje : 1, 2): 

pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie 

szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry 

pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązanie technologiczne charakteryzują 

produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. 

Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie 

produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli. 

2. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 7.2021, pozycja: 2): 

pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 3180g (wg normy ISO 11948 -1) – 

należy zauważyć, iż znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez Zamawiającego chłonnością 

wyrobów, a chłonnością oferowanych produktów w żaden sposób nie wpłynie na komfort oraz 

funkcjonalność użytkowania wyrobów oraz nie zwiększy ilości używanych produktów.  

3. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 7.2021, pozycja: 2): złożenie 

oferty na pieluchomajtki pakowane po 28 szt. z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia 

sztukowego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody  i prosi o ofertę zgodna z SWZ 

Pytanie 24 

Pakiet 7, poz. 1,2: Czy Zamawiający wymaga aby pieluchomajtki posiadały podwójny indykator 

wilgotności – jest to lepsza informacja o konieczności zmiany wyrobu: klejowy - dwa żółte paski 

zmieniające barwę pod wpływem cieczy oraz tuszowy nadruk – rozmywający się pod wpływem 

cieczy ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały podwójny identyfikator wilgotności . 

Pytanie 25 

Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że dostawy odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

Pytanie 26 

Czy Zamawiający przed odstąpieniem od umowy, opisanym w § 5 wezwie Wykonawcę na piśmie 

do należytego wykonywania umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż przed odstąpieniem od umowy opisanym w § 5 wezwie Wykonawcę 

na piśmie do należytego wykonania umowy. Zamawiający wprowadza zmiany w projekcie 

umowy zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma (Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy po 

zmianie z dnia 21.07.2021) 
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Pytanie 27 

Dot. Pakiet nr 8, poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytu z 

zabezpieczeniem pakowanym po 50 szt.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający   wyraża zgodę na  złożenie oferty w tej pozycji uchwytu z zabezpieczeniem 

pakowanym po 50 sztuk. 

 

Pytanie 28 

Dot. Pakiet nr 8, poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł motylkowych 

pakowanym po 100 szt.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na  złożenie oferty w tej pozycji igły motylkowej pakowanej po 100 

sztuk. 

Pytanie 29 

Dot. Pakiet nr 8, Uwagi, pkt. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wymagania następującym zapisem: 

„Wszystkie elementy systemu, zamkniętego muszą pochodzić od jednego producenta.  

W przypadku zaoferowania asortymentu od różnych wytwórców, Zamawiający wymaga 

dołączenia oświadczenia wykonawcy o kompatybilności poszczególnych elementów systemu, 

zgodnie z wymogiem art. 30 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.” 

Uważamy, że tak określony parametr graniczny, tj wymóg pochodzenia przedmiotu zamówienia 

zawartego w Pakiecie 8 od jednego producenta, narusza w sposób istotny art. 99  ust. 4 Ustawy, 

bowiem prowadzi do uprzywilejowania niektórych wykonawców i do wyeliminowania produktów 

oferowanych przez innych wykonawców, co nie jest uzasadnione specyfiką przedmiotu 

zamówienia ani uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. 

„Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia stanowi jedną z najistotniejszych czynności 

zamawiającego poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

która determinuje cały przebieg postępowania o udzielenie zamówienia i może wywrzeć wpływ 

na jego wynik. Dlatego też zamawiający winni dokonywać tej czynności z poszanowaniem 

wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. zasady nakładającej obowiązek przygotowania  

i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 

równe traktowanie wykonawców. Ustawodawca stanął jednoznacznie na stanowisku,  

iż zamawiający nie może w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

formułować opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który bezpośrednio lub nawet pośrednio 

godziłby w wyżej wskazaną zasadę. Dyskryminujące opisanie przedmiotu zamówienia wpływa 

bowiem na mniejszą liczbę złożonych w postępowaniu ofert, oraz może powodować oferowanie 

przez wykonawców produktów tylko i wyłącznie jednego producenta czy dystrybutora. W efekcie 

prowadzi to do powstania ułomnego rynku kreowanego przez zamawiających, na którym 

rzeczywistą konkurencję zastępuje quasi-konkurencja między dostawcami tej samej technologii 

lub produktów tego samego producenta lub dystrybutora”. Uchwała KIO z dnia 4 kwietnia 2016 

sygn. KIO/KD/21/16 

Wymóg pochodzenia wszystkich elementów systemu od jednego producenta nie jest uzasadniony 

specyfiką przedmiotu zamówienia, ani też uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. 

Rozumiemy, iż potrzebą tą jest kompatybilność produktów, jednak  kompatybilność ta nie musi 

być osiągnięta i zagwarantowana jedynie przez produkty “jednego producenta”.  

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%287%29ust%281%29
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Wręcz przeciwnie - wymóg ten, nie jest konieczny do zapewnienia kompatybilności wszystkich 

elementów systemu zamkniętego. Producenci produktów systemów podciśnieniowego pobierania 

krwi produkują je według ogólnie przyjętych standardów i norm, które powodują, że można je 

używać zamiennie od różnych producentów tak samo jak igły i strzykawki. 

Wymóg „pochodzenia wszystkich elementów systemu od jednego producenta” nie znajduje 

uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 

medycznych nie wymaga, aby współpracujące ze sobą wyroby medyczne pochodziły od jednego 

producenta, wręcz bardzo wyraźnie wskazuje, że mogą pochodzić one od różnych producentów i 

wytwórców. Jedyny wymóg jaki nakłada Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, 

to wymóg określony w art. 30 ust 1 pkt. 1, zgodnie z którym, wykonawca tj. „podmiot, który w 

celu wprowadzenia do obrotu jako system lub zestaw zabiegowy zestawia razem wyroby 

medyczne oznakowane znakiem CE, nie przekraczając ich przewidzianego zastosowania  

i ograniczeń w używaniu określonych przez ich wytwórców” potwierdza złożonym 

oświadczeniem, że „zweryfikowano wzajemną kompatybilność wyrobów medycznych zgodnie z 

instrukcjami wytwórców i przeprowadzono wskazane w nich działania zgodnie z tymi 

instrukcjami”. 

Zatem, w świetle obowiązujących przepisów prawa, takie oświadczenie złożone przez dostawcę 

(Wykonawcę) jest wystarczające i gwarantuje właściwą współprace zaoferowanych wyrobów 

medycznych, czego nie gwarantuje zapis wprowadzony przez Zamawiającego bowiem pojęcie 

„producenta” nie istnieje w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych  i tym samym 

może być różnie interpretowane. 

Należy również w tym miejscu dodać, że pojęcie “producent” nie ma zastosowania do wyrobów 

medycznych, gdyż nie występuje w ustawie o wyrobach medycznych. Ustawa ta bowiem, w 

swoim  art. 2.1  pkt. 45 używa dla podmiotów biorących udział w procesie wytwarzania wyrobu 

medycznego pojęcia wytwórcy. Przypisując im o wiele szerszy zakres odpowiedzialności  

i kompetencji niż tylko produkcja wyrobów medycznych. A więc w przypadku postępowania  

o zamówienie publiczne, którego przedmiotem są wyroby medyczne nie może być ono uznane za 

dostatecznie  dokładne i zrozumiałe określenie jak tego wymaga art. 99 ust 1 ustawy PZP. 

To, że wprowadzony parametr graniczny “elementy systemu zamkniętego muszą pochodzić od 

jednego producenta”, prowadzi do uprzywilejowania niektórych wykonawców, wynika z faktu, że 

uprzywilejowuje on w niniejszym postępowaniu niektórych wykonawców, którzy deklarują,  

że ich produkty pochodzą od jednego producenta. Tymczasem na świecie istnieją dziesiątki 

producentów i wytwórców produktów będących przedmiotem niniejszego postępowania,  

z których jedni zajmują się produkcją probówek, a inni akcesoriów. Produkty te są ze sobą 

wzajemnie kompatybilne i można je oferować w systemach i zestawach w sposób przewidziany 

dyrektywą MDD 93/42/EWG UE i dyrektywą IVD 98/79/WE UE a na gruncie prawa polskiego 

ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. Należy tu dodać, że w wielu wypadkach 

jakość systemów składających się z wyrobów różnych producentów jest dużo wyższa dzięki temu, 

że każdy z nich specjalizuje się w produkcji wyrobów przez siebie produkowanych. 

A zatem wymóg, aby oferowany system pochodził w całości od jednego producenta jest 

wymogiem zarówno bezpodstawnym prawnie, jak i merytorycznie: 

Prawnie – bowiem, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych to nie 

producent (nota bene takie pojęcie nie istnieje w ustawie),  a dostawca wprowadzający wyrób na 

rynek odpowiada za jego właściwe działanie i współdziałanie z innym powiązanymi wyrobami. 

Wynika to wprost z art. 30 ust 1 pkt. 1, zgodnie z którym, wykonawca tj. „podmiot, który w celu 
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wprowadzenia do obrotu jako system lub zestaw zabiegowy zestawia razem wyroby medyczne 

oznakowane znakiem CE, nie przekraczając ich przewidzianego zastosowania i ograniczeń  

w używaniu określonych przez ich wytwórców” potwierdza złożonym oświadczeniem,  

że „zweryfikowano wzajemną kompatybilność wyrobów medycznych zgodnie z instrukcjami 

wytwórców i przeprowadzono wskazane w nich działania zgodnie z tymi instrukcjami”. 

Merytorycznie - bowiem: 

- o doskonałej współpracy wszystkich elementów naszego systemu mamy potwierdzenia innych 

naszych klientów, gdzie współpraca ta była oceniana  

- różne inne firmy, w tym czołowe oferujące wyroby podciśnieniowego pobierania krwi do badań, 

oferują akcesoria od innych producentów niż probówki tylko fakt ten ukrywają przed 

Zamawiającymi 

Na koniec chcielibyśmy dodać, że na wymóg – pochodzenie systemu próżniowego od jednego 

producenta - składaliśmy wielokrotnie odwołania do Prezesa KIO. Za każdym razem 

Zamawiający uznawali w całości naszą argumentację, co  jednoznacznie wskazuje na to, że 

wymóg „jednego producenta” jest niezasadny, utrudnia uczciwą konkurencję i prowadzi do 

wyeliminowania z postępowania przetargowego wykonawców mogących złożyć korzystne i 

spełniające pozostałe wymogi SIWZ oferty (Postanowienia KIO: 2019/16, 2493/18, 863/19; 

2572/20) 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodną z SWZ. 

 

Pytanie 30 

Dot. Pakiet nr 8, Uwagi, pkt. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do OB. wersji logarytmicznej, które 

posiadają znacznik pobrania na probówce, a nie na etykiecie (takie rozwiązanie Zamawiający 

dopuścił w przypadku probówek do koagulologii)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie probówek do OB. w wersji logarytmicznej 

posiadających znacznik pobrania na probówce. 

Pytanie 31 

Pakiet 8, poz. 7 

Czy w pozycji nr 7, Zad. Nr 8. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytów 

standardowych w zestawie z igłami bezpiecznymi pakowane po 250 sztuk? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie uchwytów standardowych w zestawie z igłami 

bezpiecznymi pakowanych po 250 sztuk. 

 

Pytanie 32 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby informacja dotycząca oznakowania nr katalogowy, 

oznakowanie sterylności, data ważności CE znajdowały się na etykiecie pojedynczej igły i 

probówki lub na opakowaniu poj. igły  (blister, worek foliowy) lub na jednostkowym opakowaniu 

handlowym igieł?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na to aby informacja dotycząca oznakowania nr katalogowy, 

oznakowanie sterylności , data ważności CE znajdowały się na etykiecie pojedynczej igły i 
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probówki lub na opakowaniu poj igły(blister, worek foliowy) lub na jednostkowym opakowaniu 

handlowym igieł. 

Pytanie 33 

Dotyczy poz. Nr 8 pakiet nr 8 Zał. nr 2 SWZ Uprzejmie prosimy o dopuszczenie zaoferowania w 

tej pozycji igły motylkowej/8 z zabezpieczeniami przed zakłuciem, co z punktu widzenia 

epidemiologii jest korzystne dla Zamawiającego ze względu na bezpieczeństwo pracowników 

pobierających materiał do badań, tym bardziej , że wszystkie pozostałe rodzaje igieł systemowych 

takich zabezpieczeń przez Zamawiającego wymagają. 

Odpowiedź: 

Zamawiający   wyraża zgode na  złożenie oferty w tej pozycji igły motylkowej /8 z 

zabezpieczeniem przed zakłuciem . 

 

Pytanie 34 

Dotyczy Rozdz. 17 SWZ pkt 17.3 Kryterium termin dostawy:  

Uprzejmie prosimy o zmianę w/w minimalnego terminu dostawy na 2 dni robocze zaś 

maksymalnego terminu dostawy na 5 dni roboczych ze względu na fakt, że posiadamy magazyny 

poza terytorium Polski, dostawy są przysyłane niezwłocznie po złożeniu zamówienia, jednakże na 

terminy dostaw mogą mieć wpływ czynniki zewnętrzne niezależne od dostawcy, związane m.in. z 

epidemią COVID na świecie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww kryterium  i prosi o ofertę zgodną z SWZ. 

 

 

Pytanie 35 

Pakiet nr 1 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igieł iniekcyjnych typu ”motylek” w rozmiarze 

0,7 x 20 mm z drenem długości 30 cm 

Odpowiedź 

Zamawiający nie  wyraża zgody na dopuszczenie igieł injekcyjnych typu motylek w rozmiarze 

0,7x20  z drenem dł 30 cm i prosi o ofertę zgodną z SWZ 

Pytanie 36 

Pakiet nr 1 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igieł do nakłuć lędźwiowych 20 G  rozmiarze 

0,9 x 88 mm i 22 g w rozmiarze 0,7 x 88 mm 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igieł do nakłuć lędźwiowych 20G w rozmiarze 

0,9x88 mm i 22 G w rozmiarze 0,7 x 88 mm 

Pytanie 37 

Pakiet 1, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pomarańczowym tłokiem? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie  wyraża zgody i prosi o ofertę zgodną z SWZ.  

Pytanie 38 

Pakiet 1, pozycja 5-8 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym kontrastującym tłokiem? 

Odpowiedź 
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Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodna z SWZ  

 

Pytanie 39 

Pakiet 1, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 2,2ml? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawki z rozszerzoną skalą do 2,2ml 

 

Pytanie 40 

Pakiet 1, pozycja 6 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 5,5ml? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawki z rozszerzoną skalą do 5,5 ml 

 

Pytanie 41 

Pakiet 1, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 11ml? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawki z rozszerzoną skalą do 11 ml 

 

Pytanie 42 

 

Pakiet 1, pozycja 8 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 22ml? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawki z rozszerzoną skalą do 22 ml 

 

Pytanie 43 

Pakiet 1, pozycja 8 

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę strzykawek w opakowaniu a 50 sztuk z odpowiednim 

przeliczeniem ilości. 

 

Pytanie 44 

Pakiet 1, pozycja 9 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 1ml? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawek skalowanych co 1 ml 

 

Pytanie 45 

Pakiet 1, pozycja 10 

Czy Zamawiający dopuści przyrządy w opakowaniu foliowym? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodna z SWZ  
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Pytanie 46 

Pakiet 1, pozycja 19 

Czy Zamawiający dopuści igły 0,30x8mm w miejsce igły 0,31x8mm? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie igły 0,3x8mm 

Pytanie 47 

Pakiet 1, pozycja 20 

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł w op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę igieł w opakowaniu a 100 sztuk z odpowiednim 

przeliczeniem ilości 

 

Pytanie 48 

Pakiet 1, pozycja 20 

Czy Zamawiający dopuści igły tylko w rozmiarze 1,2x30mm? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodna z SWZ  

Pytanie 49 

Pakiet 1, pozycja 22 

Czy Zamawiający dopuści stazy z możliwością dezynfekcji? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza stazę z możliwością dezynfekcji. 

Pytanie 50 

Pakiet 1, pozycja 36-38 

Czy Zamawiający dopuści kaniule o parametrach: 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodna z SWZ 

 

Pytanie 51 

Pakiet 1, pozycja 42, 61, 71 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 42, 61, 71 z Pakietu 1 i utworzenie z niej 

odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również 

złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych 

ofert. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodna z SWZ 

 

Pytanie 52 

Pakiet 1, pozycja 44 

Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków w op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę wieszaków w opakowaniu a 50 sztuk z odpowiednim 

przeliczeniem. 

Pytanie 53 

Pakiet 1, pozycja 47 

Czy Zamawiający dopuści basen o długości całkowitej 515mm? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę basenu o długości 515 mm. 

Pytanie 54 

Pakiet 1, pozycja 65 

Czy zamawiający dopuści serwetę włókninową z przylepnym otworem o śr. 6 cm? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodna z SWZ  

Pytanie 55 

Pakiet 1, pozycja 65 
Czy zamawiający dopuści serwetę włókninową z przylepnym otworem 6 x 8 cm? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodna z SWZ  

 

Pytanie 56 

Pakiet 1, pozycja 65 
Czy zamawiający dopuści serwetę włókninową z przylepcem? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodna z SWZ  

Pytanie 57 

Pakiet 1, pozycja 65 
Czy zamawiający dopuści zestaw z dodatkowym pojemnikiem plastikowym o poj. 120 ml? 

Odpowiedź 
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Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodna z SWZ 

 

 

 

Pytanie 58 

Pakiet 2, pozycja 1-3 

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu znajdowała się informacja o 

hypoalergiczności. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodna z SWZ  

 

Pytanie 59 

Pakiet 2, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane z włókien poliestrowych o gramaturze 90g/m2? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodna z SWZ  

Pytanie 60 

Pakiet 2, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 20cm x 20cm x 0,5cm? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodna z SWZ  

 

Pytanie 61 

Pakiet 2, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowaną a’20szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodna z SWZ  

Pytanie 62 

Pakiet 4, pozycja 10, 17 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a’12sztuk z przeliczeniem podanych  

ilości bądź z podaniem ceny za 1szt w celu łatwiejszego porównania złożonych ofert? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodna z SWZ  

Pytanie 63 

Pakiet 4, pozycja 11 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a’6sztuk z przeliczeniem podanych 

ilości bądź z podaniem ceny za 1szt w celu łatwiejszego porównania złożonych ofert? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodna z SWZ tj przylepiec pakowany pojedynczo 

 

Pytanie 64 

Pakiet 4, pozycja 18 

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm? 

Odpowiedź 

Zamawiający  nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety w rozmiarze 45 x 45 cm 

 



16 | S t r o n a  

 

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy PZP, zmienia treść SWZ  

i dołącza do pisma SWZ w tym projekt Umowy i Formularz asortymentowo) po zmianach z dnia 

22.07.2021 r. 

 

           Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 3 Ustawy PZP, przedłuża termin 

składania ofert. 

- nowy termin składania ofert: 30.07.2021 r., godz. 09:30 

 

- nowy termin otwarcia ofert: 30.07.2021 r., godz. 10:00 

 

          W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 Ustawy PZP, 

zmienia ogłoszenie o zamówieniu. 

 

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ. 
 

 

 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  

Marek Ksol 

 

  

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 


