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Zamawiający:    Opole, 10.11.2021r. 
Opolskie Centrum Onkologii  im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu 
ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole 
 
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego  jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum 

Onkologii   na okres 12 miesięcy. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie centrum onkologii  im. Tadeusza 

Koszarowskiego  w Opolu informuje, że działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia                        
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z2021r. poz. 1129.) przedstawia poniżej treść zapytań 
do SWZ wraz   z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ. 
 

1  
Pytanie  nr 1 
 Czy Zamawiający w Zadaniu 55 poz. 1 i poz. 2 dopuści: spektrum B, F, czas do 15 sek., V czas od 1 min.? 
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza. 
Pytanie nr 2 
Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 6 dopisać na końcu ustęp 6 o treści:  
"Ustępy od 1 do 5 paragrafu 6 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."   
(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary 
Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, 
że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego 
przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z 
Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). 
lub 
o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustępu 6 o treści: 
"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy 
przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w 
wysokości 2% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności. 
Odpowiedź:  Brak zgody 
 

2 Dotyczy: FAZ.2800.92.2021-PN, Zadanie 10, Pozycja 1-6 

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma 
naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej: 

 cewnik 12Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml 

 cewnik 14Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 15ml - 30ml 

 cewnik 16Fr - 24Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 30ml - 50ml   
Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne 
opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . 
Dotyczy: FAZ.2800.92.2021-PN, Zadanie 10, Pozycja 7-8 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya wykonany z 100%  z silikonu dwudrożny, z dwoma naprzeciwległymi otworami z 
końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej: 

 cewnik 14Fr - 18Fr o długości 42cm i  balon o pojemności: 20ml - 30ml   
Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne 
opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-8 z Zadania 10 i stworzy osobny pakiet? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

3 1.       Odnośnie Pakietu nr  7 w poz. 11 „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają 
bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów 
Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji 
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produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać 
dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne 
zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek 
cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały 
również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745”. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga. 
2. Odnośnie Pakietu nr  7 w poz. 12.  Czy Zamawiający miał na myśli szczoteczkę typu Combi o włoskach 
bocznie ułożonych, równoległych do trzonu, której środkowa usztywniona część posiada włoski położone prostopadle do 
trzonu, co umożliwia jednoczesne pobranie zwiększonej ilości komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz 
komórek nabłonka płaskiego z szyjki i strefy transformacji? Szczoteczka wykonana z polietylenu i polipropylenu z 
charakterystycznym układem „włosków” o odpowiednim kształcie (półokrągłe w przekroju), właściwej giętkości, 
zaokrąglone, bez ostrych wypustek?  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza  nie wymaga.  
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr. 7 poz. 11, 12? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu   
umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie  wpłynie na możliwość 
wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr. 44 poz. 1 i  2? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu   
umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie  wpłynie na możliwość 
wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

4 Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w poniższym zakresie: 
1. Czy Zamawiający w zad. 10, poz.12, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty 
na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Zestaw do godzinowej 
zbiórki moczu z podwójną, obrotową komorą pomiarową o poj. 400ml z komorą pomiarową 50ml do 
małych objętości oraz dodatkowym portem do pobierania próbek świeżego moczu i nieodłączanym 
workiem zbiorczym o poj. 2000ml, komora kroplowa z odpowietrznikiem oraz zastawką antyrefluksyjną, 
uniwersalny łącznik schodkowy z nasadką ochronną, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, 
dodatkowy nieprzepuszczalny dla bakterii i wodoszczelny odpowietrznik na komorze pomiarowej i na 
worku, czytelna podziałka w ml, elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący, z zaciskiem i klamrą o dł 
120cm, optymalne zamocowanie systemu dzięki taśmie zapinanej na rzepy z pierścieniem typu D-ring, 
dolny kranik spustowy z systemem zapobiegającym kapaniu, mocowany ku górze, do obsługi jedną ręką, 
schowek na dren spustowy? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . 
 2. Czy Zamawiający w zad. 13, poz.1, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny 
produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Zestaw do szynowania moczowodów, rozm. 7F/26/2 
oraz 4,8F/26/1.4 (średnica pętli dla rozmiaru 4.8F –1.4cm) , w opcji oba końce kateteru zamknięte lub otwarte - do wyboru 
podczas zamawiania?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . 
3. Czy Zamawiający w zad. 13, poz.2, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na 
oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Cewnik moczowodowy 
pojedynczy typu Pigtail, z prowadnicą, rozm. 4.8F/90/2 (rozmiar 4.8F, długość 90cm)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . 
 4. Czy Zamawiający w zad. 13, poz.3, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na 
oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Cewnik moczowodowy 
pojedynczy typu Pigtail, z prowadnicą , rozm. 7F/90/2 (długość 90cm)? 

 Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . 
 

5 Dot. Pakietu nr 38, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35 g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

Dot. Pakietu nr 38, poz. 5 Czy Zamawiający wymaga fartuchów jałowych czy niejałowych? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartuchów niejałowych. 

Dot. Pakietu nr 38, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 34 x 9cm? 
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Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

Dot. Pakietu nr 43, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 51cm x 50cm i długości rolki 40m?  

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

6 Pytanie 1 – dotyczy zadanie 30 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku włókninowego z wycięciem w opakowaniu zawierającym 50 
sztuk – ilość zaoferowanych opakowań 1000.  
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
Pytanie 2 – dotyczy zadanie 30 poz. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku spełniającego wymagania SWZ w opakowaniu zawierającym 
50 sztuk – ilość oferowanych opakowań 120.  
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
Pytanie 3 – dotyczy zadanie 58  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski z filtrem z nanowłókna z gumkami. Usztywnienie na nos – 
podwójny drut metalowy powlekany polipropylenem. Wymiar maski: 100 x 180 mm +/- 10mm. Średni opór oddechowy – 
55,52Pa/cm2. Maska spełnia pozostałe wymagania SWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

7 Zadanie 23. Poz. 1,2,3 
Czy zamawiający dopuści  AQL – 1,5? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . 
Zadanie 23. Poz. 1,2,3 
Proszę o dopuszczenie rękawic o Grubości na palcu – 0,08 +/- 0,03 mm. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . 
Zadanie 23. Poz. 1,2,3 
Proszę o dopuszczenie rękawic o Grubość na dłoni – 0,05 mm 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . 
Zadanie 23. Poz. 1,2,3 
Czy Zamawiający dopuści rękawice: 
(grubość na dłoni) 0,061 mm 
(grubość na palcu) 0,082 mm 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . 
Zadanie 23. Poz. 1,2,3 
Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
Zadanie 30. Poz.1 
Czy zamawiający dopuści opatrunek z wycięciem w kształcie literki „U”? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
Zadanie 30. Poz.2 
Czy zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 9 x 11 cm,? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
Zadanie 54. Poz.2 
Czy zamawiający dopuści maskę  wykonaną z włókniny polipropylenowej w całości?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . 
Zadanie 54. Poz.2 
Czy zamawiający dopuści maskę  trzywarstwową? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . 
Zadanie 54. Poz.2 
Proszę o dopuszczenie maski o wymiarach 17,5 cm na 9,5 cm.  
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
Zadanie 54. Poz.2 
Proszę o dopuszczenie maski o długości troków 40 cm górne i dolne.  
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
Zadanie 54. Poz.2 
Proszę o dopuszczenie masek zgodnych z normą 14683 spełniających : 
Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE): Typ II ≥98%, 
Oddychalność: Typ II < 40 Pa/cm 
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Czystość mikrobiologiczna: Typ II ⩽ 30 CFU/g 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . 
Zadanie 54. Poz.3 
Proszę o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . 
Zadanie 58 
Proszę o dopuszczenie: 
masek zgodnych z normą 14683 spełniających : 
Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE): Typ II ≥98%, 
Oddychalność: Typ II < 40 Pa/cm 
Czystość mikrobiologiczna: Typ II ⩽ 30 CFU/g 
- jednorazowego użytku 
-hypoalergiczna (nie powodująca uczuleń i podrażnień ), nie zawiera włókien szklanych oraz metali ciężkich 
-wykonana z trzech warstw włókniny (odporna na przesiąkanie), 25 g/m2 +25 g/m2 +25 g/m2 
-pełnobarierowa, skuteczność filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II) ciśnienie różnicowe  Pa/cm2 < 40 
Pa/cm2   
-oddychalność dla masek typu II zgodnie z EN 14683 (TYPE II) 
-z wkładką modelującą na nos, posiada w części środkowej zakładkę umożliwiającą dopasowanie do twarzy 
- bezzapachowa 
- wyprodukowana z zachowaniem czystości bakteryjnej, zgodnie z normą EN 14683:2019+ AC:2019 Annex D I EN ISO 
11737-1:2018 
-zakładana na gumkę 
-wymiary 17,5 cm x 9,5 cm 
-dostępna w kolorach: niebieski 
- pakowana w kartonik w formie podajnika 
-opakowanie 50 szt. 
-oznakowana znakiem CE 
Odpowiedź:. Zgodnie z SWZ . 
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9  

Dotyczy Zadanie 31  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów wkłuć centralnych 
wiodącego producenta, światowej klasy, Arrow Int., z możliwością kontroli położenia cewnika przy pomocy EKG oraz RTG, 
pozbawionych zastawek bezzwrotnych. Pozostałe zgodnie z siwz.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Dotyczy Zadanie 34  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie masek krtaniowych wiodącego producenta, światowego lidera 
LMA, o parametrach wyższych, bowiem wyposażonych w mankiet uszczelniający nadmuchiwany wykonany z silikonu, co 
sprawia idealne dopasowanie oraz uszczelnienie dróg oddechowych, ze zintegrowanym monitorem ciśnienia, wykonanych 
w 100% z silikonu. Maska bezpieczna w środowisku MRI.  Pozostałe zgodnie z siwz.  

 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

10  
Dotyczy: 
Zadanie 1 
Poz. 26, 29 

1. W związku z tymczasowym brakiem próbek oferowanych wyrobów na stanach magazynowych (związanym m.in. 
z trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19) - prosimy o 
odstąpienie od konieczności złożenia próbek w przedmiotowych pozycjach. 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas kaniule dożylne, są znane i od wielu lat stosowane przez 
Zamawiającego i potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno stanowić żadnego 
problemu, tym bardziej, iż w poz. 27 i 28, załączamy próbki tego samego producenta, różniące się tylko 
rozmiarem od przedmiotowych wyrobów. 

Odpowiedź: W przypadku wyrobów   o takich samych właściwościach (tego samego producenta ) różniących się tylko 
rozmiarem Zamawiający dopuszcza złożenie próbek w dostępnym rozmiarze odpowiednio w ilości przypisanej do pozycji. 
W Załączniku 2 do SWZ i odstępuje od wymogu dostarczenia próbek do pozostałych pozycji tego wyrobu o takich samych 
właściwościach (tego samego producenta) różniących się tylko rozmiarem. 
. 
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Poz. 39 
1. W związku z tymczasowym brakiem próbki oferowanego wyrobu na stanach magazynowych (związanym m.in. z 

trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19) - prosimy o 
odstąpienie od konieczności złożenia próbki w przedmiotowej pozycji. 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas kaniule, są znane i od wielu lat stosowane przez 
Zamawiającego i potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno stanowić żadnego 
problemu, tym bardziej, iż w poz. 38, załączamy próbki tego samego producenta, różniące się tylko rozmiarem od 
przedmiotowego wyrobu. 

Odpowiedź: W przypadku wyrobów   o takich samych właściwościach (tego samego producenta ) różniących się tylko 
rozmiarem Zamawiający dopuszcza złożenie próbek w dostępnym rozmiarze odpowiednio w ilości przypisanej do pozycji. 
W Załączniku 2 do SWZ i odstępuje od wymogu dostarczenia próbek do pozostałych pozycji tego wyrobu o takich samych 
właściwościach (tego samego producenta) różniących się tylko rozmiarem 
Poz. 43 

1. Prosimy o korektę błędu pisarskiego w opisie cyt. „kompatybilny z drenem wielodrożnym z poz. 45” i zastąpienie 
zapisem „kompatybilny z drenem wielodrożnym z poz. 44”. 

Odpowiedź: Zamawiający koryguje błąd. 
Poz. 44 

1. Prosimy o korektę błędu pisarskiego w opisie cyt. „Kompatybilny z drenami do przygotowania leków 
cytostatycznych z poz. 43 i 44” i zastąpienie zapisem „Kompatybilny z drenami do przygotowania leków 
cytostatycznych z poz. 43”. 

Odpowiedź: Zamawiający koryguje błąd. 
Zadanie 3 
Poz. 3 

1. W związku z tymczasowym brakiem próbki oferowanego wyrobu na stanach magazynowych (związanym m.in. z 
trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19) - prosimy o 
odstąpienie od konieczności złożenia próbki w przedmiotowej pozycji. 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas zestawy do drenażu pasywnego są znane i od wielu lat 
stosowane przez Zamawiającego i potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno 
stanowić żadnego problemu. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Poz. 4 

1. W związku z tymczasowym brakiem próbki oferowanego wyrobu na stanach magazynowych (związanym z 
faktem, iż oferowane wyroby są produkowane przez polskiego producenta na zamówienie, a czas ich produkcji 
nie gwarantuje złożenia oferowanej próbki w wymaganym terminie) - prosimy o odstąpienie od konieczności 
złożenia próbki w przedmiotowej pozycji. 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas kanki polskiego producenta są znane i od wielu lat stosowane 
przez Zamawiającego i potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno stanowić żadnego 
problemu. 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie 10 
Poz. 3 

2. W związku z tymczasowym brakiem próbki oferowanego wyrobu na stanach magazynowych (związanym m.in. z 
trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19) - prosimy o 
odstąpienie od konieczności złożenia próbki w przedmiotowej pozycji. 
Jednocześnie informujemy, iż w poz. 1-2 oraz 4-6, załączamy próbki tego samego producenta różniące się tylko 
rozmiarem od przedmiotowego wyrobu, co powinno umożliwić Zamawiającemu ocenę także w przedmiotowej 
pozycji. 

Odpowiedź: W przypadku wyrobów   o takich samych właściwościach (tego samego producenta ) różniących się tylko 
rozmiarem Zamawiający dopuszcza złożenie próbek w dostępnym rozmiarze odpowiednio w ilości przypisanej do pozycji. 
W Załączniku 2 do SWZ i odstępuje od wymogu dostarczenia próbek do pozostałych pozycji tego wyrobu o takich samych 
właściwościach (tego samego producenta) różniących się tylko rozmiarem. 
 
Zadanie 13 
Poz. 6 

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na zestawy do nefrostomii z kaniulą punkcyjną w równoważnym 
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rozmiarze 17,5-18G x 20-22cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - europejskiego i światowego lidera 
w produkcji tego typu zestawów. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Poz. 4 

1. W związku z tymczasowym brakiem próbek oferowanych wyrobów na stanach magazynowych (związanym m.in. 
z trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19) - prosimy o 
odstąpienie od konieczności złożenia próbek w przedmiotowych pozycjach. 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas prowadniki są znane i od wielu lat stosowane przez 
Zamawiającego i potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno stanowić żadnego 
problemu. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Poz. 5 

1. W związku z tymczasowym brakiem próbki oferowanego wyrobu na stanach magazynowych (związanym m.in. z 
trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19) - prosimy o 
odstąpienie od konieczności złożenia próbki w przedmiotowej pozycji lub o złożenie próbki zestawu do 
szynowania moczowodów z jednym końcem otwartym i jednym zamkniętym, co zobrazuje techniczne rozwiązania 
i jakość wykonania zestawów charakteryzujących się  zakończeniami opisanymi i wymaganymi w siwz („oba 
końce kateteru zamknięte lub otwarte”) . 

Odpowiedź: Dopuszczamy o złożenie próbki zestawu do szynowania moczowodów z jednym końcem otwartym i jednym 
zamkniętym, co zobrazuje techniczne rozwiązania i jakość wykonania zestawów charakteryzujących się  zakończeniami 
opisanymi i wymaganymi w SWZ („oba końce kateteru zamknięte lub otwarte”) 
 
 
Zadanie 24 
Poz. 1 

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na maski do procedur przygotowywania cytostatyków o 
równoważnych do wymaganych w siwz parametrach (określanych wg ASTM F2100) - skuteczności filtracji 
bakteryjnej oraz cząsteczkowej (0,1 microna) na poziomie ≥ 98% oraz ciśnieniu różnicowym ˂5mm H₂O/cm², 

spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu masek. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Poz. 5 

1. W związku z tymczasowym brakiem próbki oferowanego wyrobu na stanach magazynowych (związanym m.in. z 
trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19), prosimy o 
odstąpienie od konieczności złożenia próbki w przedmiotowej pozycji 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas rękawice, są znane i od wielu lat stosowane przez 
Zamawiającego i potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno stanowić żadnego 
problemu - w ofercie wymagany skan opakowania oferowanego wyrobu. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie 28 
Poz. 1 

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważną, owalną elektrodę o rozmiarze 48x33mm, 
europejskiego i światowego lidera w ich produkcji, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

2. Prosimy o potwierdzenie, iż wymóg siwz, dotyczący „przylepności do skóry i odporności na przypadkowe 
odklejanie” - powinien być określony przez producenta, także poprzez wskazanie odporności na oderwanie 
(odklejenie) wyrażonej w N, na poziomie min. 5N lub więcej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszczanie wymaga. 
Zadanie 29 
Poz. 12 

1. W związku z tymczasowym brakiem próbki oferowanego wyrobu na stanach magazynowych (związanym m.in. z 
trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19), prosimy o 
odstąpienie od konieczności złożenia próbki w przedmiotowej pozycji. 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas zestawy do płukania otrzewnej, są znane i od wielu lat 
stosowane przez Zamawiającego i potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno 
stanowić żadnego problemu. 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

11 Dotyczy Parametry Techniczne:  
Zadanie 15  
Poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na papier krepowany o rozmiarze 120mm x 120mm pakowany po 125 
szt. z odpowiednim przeliczeniem ilościowym?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Poz. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę sterylizacyjną o gramaturze 57g/ m2?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i gramaturą. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę sterylizacyjną o rozmiarze 120mm x 120mm pakowana po 
200 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilościowym?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odpowiednie przeliczenie ilości w opakowaniu. 
Poz. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na maty chłonne o gramaturze 110g/m2? Taka gramatura pozwala na 
dokładniejszą absorbcję wody.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na maty chłonne o rozmiarze 300mm x 300mm, zamiast 250x300mm?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Zadanie 17  
Poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy pakowane po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem 
ilościowym?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
Poz. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy, gdzie rurka wykonana jest z materiału teflonowego o barwie 
mlecznej?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Poz. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na wieloparametrowe wskaźniki paskowe typ IV pakowane po 500 szt. z 
odpowiednim przeliczeniem ilościowym?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie 20  
Czy można prosić Zamawiającego o doprecyzowanie w zad.20 czy plomby mają być plastikowe czy papierowe ze 
wskaźnikiem? 
Odpowiedź: Zamawiający  oczekuje plomby plastikowe. 

12 Dotyczy pkt V.1.2 a i c SWZ:  
Czy Zamawiający potwierdza, na potwierdzenie ww. punktów Wykonawca może dołączyć do oferty opis asortymentu w 
języku polskim? 
Odpowiedź:  W przypadku Zadań gdzie jedynym kryterium jest  cena100%  Zamawiający dopuszcza zamiast próbek  
załączenia do ofert y opisów lub fotografii potwierdzających  wymagane cechy  oferowanych produktów. 

13 Zadanie 4 Czy Zamawiający wymaga, aby ostrza miały wygrawerowany numer ostrza oraz oznaczenie producenta na 
pojedynczym ostrzu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 
 Zadanie 4 Czy Zamawiający wymaga, aby ostrza, w celu lepszej identyfikacji, miały rysunek w skali 1:1 na pojedynczym 
opakowaniu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 
 Zadanie 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 6 ml?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem zamawianych ilości. 
Zadanie 6 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści myjkę nasączoną mydłem dermatologicznym o naturalnym PH 5,5; o 
gramaturze 100 gram?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Zadanie 6 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści myjkę w opakowaniu a’24 sztuki z przeliczeniem wymagane ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 Zadanie 6 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści myjkę nasączoną jednostronnie mydłem dermatologicznym o naturalnym PH 
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5,5; o gramaturze 120 gram, w rozmiarze 17x24,5cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 Zadanie 6 
poz. 5 Czy Zamawiający dopuści myjkę w opakowaniu a’20 sztuki z przeliczeniem wymagane ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Umowa Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary za opóźnienie w dostawie do poziomu 
maksymalnie 1%wartości brutto niedostarczonego zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 
Odpowiedź: Zgodnie z Projektem umowy  za wyjątkiem zmienionego zapisu w  §6 ust.1 b, który otrzymuje brzmienie: 

b) za opóźnienie w wymianie asortymentu wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie asortymentu 
niezgodnego z złożonym zamówieniem bądź za opóźnienie w wymianie asortymentu  dostarczonego  w 
niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu,  w tym również  za opóźnienie w zakresie terminów wynikających z 
gwarancji i rękojmi,   w wysokości 0,5 % 200, 00 zł  wynagrodzenia brutto o którym mowa     § 4 ust. 1, umowy, za 
każdy dzień opóźnienia,  powstałego z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę,  

 

14 1. Dotyczy: SWZ, Rozdział V pkt. 2. 

Prosimy o podanie dokładnego miejsca dostarczenia próbek. 
Odpowiedź: Sekretariat Opolskiego Centrum Onkologii ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole 

2. Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Umowa § 8 ust. 1. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość wskazania działu, a nie osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie 

realizacji zamówienia. Ze względu na częściową pracę zdalną, za realizację zamówień odpowiedzialnych jest kilka osób. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w związku z powyższym modyfikuje zapisy Umowa § 8 ust. 1, który 
otrzymuje brzmienie:   
1.Osobą upoważnioną/ Działem  do kontaktu i nadzoru nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest: 
__________________ tel.______________  e-mail _______________________ 
 

3. Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Umowa § 4 ust. 7. 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wysyłania faktury wraz z towarem, po każdorazowym zamówieniu.  

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem § 4 ust. 7. Projektu umowy. 

4. Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Umowa § 6 ust. 1. 

W naszej opinii zaproponowana kara umowna 2% jest zbyt wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych 

wynosi ona około 0,1 – 0,2 % za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i 

skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcenie do udziału w zamówieniach publicznych. 

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia kary umownej do poziomu 1%. 

Odpowiedź: Brak zgody 

5. Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Umowa § 6 ust. 1. 

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie 

brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. 

Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona  do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez 

wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 

Odpowiedź: Brak zgody. 

6. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, formularz asortymentowo-cenowy, zadanie 52. 

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego 

własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, 

które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz 

nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (…) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są 
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sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem” (Instrukcja obsługi wersja: R13.2/2018-09 Rozdział 4 Informacje 

dotyczące bezpieczeństwa). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zatwierdzenia wężyków przez producenta wstrzykiwacza automatycznego. 

7. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, formularz asortymentowo-cenowy ,zadanie 52. 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby informacja o braku ftalanów (DEHP) była potwierdzona w 
oryginalnej instrukcji obsługi materiałów eksploatacyjnych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
8. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, formularz asortymentowo-cenowy ,zadanie 52. 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej długości wężyka pacjenta wymaga. Wężyki zatwierdzone przez 
producenta wstrzykiwacza do podawania kontrastu są o długości: 150, 250 lub 320cm., 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wężyka o dł. 250 cm 
9. Dotyczy: SWZ, Rozdział XV, pkt. 6, zadanie 52 

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie, aby próbki były przekazywane po 1 szt. w opakowaniu handlowym. W przypadku 

wężyków pacjenta opakowanie handlowe zawiera 100 sztuk, a w przypadku wężyków pompy 10 sztuk. Trudno zatem 

wysłać 1 szt. w opakowaniu handlowym przeznaczonym dla 100 lub 10 sztuk. 

Odpowiedź: Nie odstępujemy od przysłania próbek, dopuszczamy przysłanie próbek  wraz ze zdjęciem opakowań 

handlowych, etykietą i wymiarami. 

10.  Dotyczy: SWZ, Rozdział XV, pkt. 6, zadanie 52 

Jeżeli na powyższe pytanie Zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o dopuszczenie przesłania próbek  wraz ze zdjęciem 
opakowań handlowych, etykietą i wymiarami 
Odpowiedź: Dopuszczamy przysłanie próbek  wraz ze zdjęciem opakowań handlowych, etykietą   i wymiarami. 

15 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
PAKIET 21 

1. Pozycja 3,5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którym:  

- serweta na stolik Mayo posiada wzmocnienie w rozmiarze min. 60x145cm 

- fartuchy chirurgiczne M, L posiadają odporność na przenikanie cieczy 40 cmH2O 

- serwety wchodzące w skład zestawu posiadają odporność na rozerwanie na sucho / mokro min. 339 / 353 kPa 

(zgodnie z EN ISO 13938-1). 

Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
2. Pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którym:  

- serweta na stolik Mayo posiada wzmocnienie w rozmiarze min. 60x145cm 

- serwety wchodzące w skład zestawu posiadają odporność na rozerwanie na sucho / mokro min. 339 / 353 kPa 

(zgodnie z EN ISO 13938-1). 

Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
3. Pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o chłonności min. 285%? Pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
4. Pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony w rozmiarze 13x250cm? Pozostałe 

parametry bez zmian. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
5. Pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo o chłonności min. 

285%? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
PROJEKT UMOWY 

1. § 6, ust. 1 - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich 

wysokości w następującym zakresie: 

- pkt a) - do kwoty 2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia  

- pkt b) - do kwoty 0,5% wartości brutto reklamowanej części zamówienia  

- pkt c) - do kwoty 10% wartości brutto niezrealizowanej części 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: Brak zgody, za wyjątkiem pkt b), który otrzymuje brzmienie: „ 

b) za opóźnienie w wymianie asortymentu wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie asortymentu 
niezgodnego z złożonym zamówieniem bądź za opóźnienie w wymianie asortymentu  dostarczonego  w 
niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu,  w tym również  za opóźnienie w zakresie terminów wynikających z 
gwarancji i rękojmi,   w wysokości 0,5 % 200, 00 zł  wynagrodzenia brutto o którym mowa     § 4 ust. 1, umowy, za 
każdy dzień opóźnienia,  powstałego z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę,  

 
 

16  
zadanie 43, 
czy zamawiający dopuści wycenę za rolkę, z odpowiednim przeliczeniem ilości ,z zaokrągleniem w górę do pełnych 
opakowań? 
Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza. 
zadanie 11 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z 
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
zadanie 7, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z 
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
zadanie 1, poz. 1-10 
Czy zamawiający wydzieli poz.1-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. 
Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. 
Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz 
zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . 
zadanie 1, poz. 23-24, 30, 
Czy zamawiający wydzieli poz.23,24,30 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . 
zadanie 1, poz. 24 
Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części 
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przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
zadanie 1, poz. 23-24 
czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie 
symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
zadanie 1, poz. 30 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z 
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
zadanie 1, poz. 1-4 
Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu 
strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną 
nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu 
indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na 
opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma 
potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co 
prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

17 Zadanie nr 6, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści sterylną substancję do znieczuleń miejscowych sterylizowaną tlenkiem etylenu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie nr 6, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści sterylną substancję do znieczuleń miejscowych o pojemności 6 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem zamawianych ilości. 

Zadanie nr 6, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2 x 40 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie nr 6, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści aplikator gąbkowy pakowany po 250 sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pakowany po 50 a max po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

Zadanie nr 6, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści myjkę nasączoną jednostronnie środkiem myjącym? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Zadanie nr 6, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 100 g/m2? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Zadanie nr 6, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowaną po 24 sztuki z przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie nr 26, pozycja 6 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „możliwość wykonywania bronchoskopii”? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie nr 26, pozycja 6 

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z 2 otworami bocznymi na końcówce cewnika? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie nr 26, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści jałowy przewód tlenowy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

Zadanie nr 26, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści przewód tlenowy o długości 180 cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Zadanie nr 27, pozycja 3-12 

Czy Zamawiający dopuści rurki ze znacznikami głębokości w postaci 2 półpierścieni? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Zadanie nr 27, pozycja 13, 14 

Czy Zamawiający dopuści rurkę dooskrzelową z prowadnicą posiadającą zagięcie uniemożliwiające nadmierne wsunięcie 

prowadnicy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie nr 27, pozycja 13, 14 

Czy Zamawiający dopuści rurkę dooskrzelową z dwoma kątowymi łącznikami obrotowymi w jednej płaszczyźnie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie nr 27, pozycja 15 

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach: 

• Rodzaj filtracji: mechaniczna 

• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999% 

• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999% 

• Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie  

• Przestrzeń martwa: 70ml 

• Waga: 36,5 g 

• Objętość oddechowa: 150-1500ml 

• Skuteczność nawilżania: -  

• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min 

• Złącza: 22M/15F-22F/15M 

• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką 

• Opakowanie: papier/folia 

• Jałowy: tak 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Zadanie nr 27, pozycja 16 

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach: 

• Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna) 

• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999% 
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• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999% 

• Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy  

• Przestrzeń martwa: 40ml 

• Waga: 30g 

• Objętość oddechowa: 150-1500ml 

• Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500 

• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min 

• Złącza: 22M/15F-22F/15M 

• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką 

• Opakowanie: papier/folia 

• Jałowy: tak 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Zadanie nr 27, pozycja 18 

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 2 rur 160 cm i dodatkowej – 100 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie nr 27, pozycja 18 

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z łącznikiem Y z portami oraz z odłączalnym łącznikiem kolankowym 90 

stopni? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie nr 27, pozycja 19 

Czy Zamawiający dopuści sterylną wodę o parametrach: 

 Butelki o pojemności 350 ml oraz 550 ml zawierające wodę steryną do terapii inhalacyjnej i nawilżania, 

 Nawilżacze wstępnie napełnione, 

 Wyposażone w łącznik wraz z adapterem, 

 Butelki z rezerwuarem mają wbudowane łączniki do przewodów tlenowych, 

 Butelka posiada mikrodyfuzor do wytwarzania mniejszych pęcherzyków powietrza, co zwiększa powierzchnię 

wymiany, 

 Alarm dźwiękowy ostrzega o ograniczeniu przepływu lub zatkaniu przewodu tlenowego 

 Nie zawiera: DEHP, PVC, lateksu, konserwantów oraz substancji pirogennych? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Zadanie nr 27, pozycja 21 

Czy Zamawiający ma na myśli prowadnicę do rurek intubacyjnych zbrojonych w rozmiarze 4 czy prowadnicę o średnicy 4 

mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  na myśli prowadnicę do rurek intubacyjnych zbrojonych w rozmiarze 4 

Zadanie nr 35, pozycja 1-8 

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną niesilikonowaną? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Zadanie nr 35, pozycja 1-8 

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną ze stałym kołnierzem? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Zadanie nr 35, pozycja 1-8 

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną bez podziałki głębokości wprowadzania rurki? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Zadanie nr 35, pozycja 11-14 

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową jednoczęściową z wkładką kodowaną kolorami? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie nr 35, pozycja 19 

Czy Zamawiający dopuści łącznik ze złączami 15F/22M-22F? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie nr 35, pozycja 19 

Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 15 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

18 Pytanie 1 – do formularza asortymentowo-cenowego – Zadanie 15, poz. 2.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materiału opakowaniowego pakowanego po 200 ark. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 2 – do formularza asortymentowo-cenowego – Zadanie 15, poz. 2.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materiału opakowaniowego pakowanego po 120 ark. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 3 – do formularza asortymentowo-cenowego – Zadanie 15 
Prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek. W tym postępowaniu zamierzamy 

zaoferować preparaty, których skład, wielkość opakowania są dokładnie znane Zamawiającemu, a więc wymóg 

potwierdzania ich zgodności z wymaganiami wydaje się być bezzasadny. 

Odpowiedź: Dopuszczamy zamiennie oryginalne dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań 
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opisanych w SWZ. 

Pytanie 4 – do formularza asortymentowo-cenowego – Zadanie 15 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek i dopuści zamiennie oryginalne dokumenty producenta 

potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań opisanych w SWZ? 

Odpowiedź: Dopuszczamy zamiennie oryginalne dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań 

opisanych w SWZ. 

Pytanie 5 – do formularza asortymentowo-cenowego – Zadanie 17 
Prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek. W tym postępowaniu zamierzamy 

zaoferować preparaty, których skład, wielkość opakowania są dokładnie znane Zamawiającemu, a więc wymóg 

potwierdzania ich zgodności z wymaganiami wydaje się być bezzasadny. 

Odpowiedź: Dopuszczamy zamiennie oryginalne dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań 

opisanych w SWZ. 

Pytanie 6 – do formularza asortymentowo-cenowego – Zadanie 17 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek i dopuści zamiennie oryginalne dokumenty producenta 

potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań opisanych w SWZ? 

Odpowiedź: Dopuszczamy zamiennie oryginalne dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań 

opisanych w SWZ. 

Pytanie 7 – do formularza asortymentowo-cenowego – Zadanie 17, poz. 1,2,3,6,8 

Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 testy chemiczne do kontroli procesów sterylizacji, taśmy oraz 

etykiety były wyrobami medycznymi? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 

Pytanie 8 – do formularza asortymentowo-cenowego – Zadanie 19 
Prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek. W tym postępowaniu zamierzamy 

zaoferować preparaty, których skład, wielkość opakowania są dokładnie znane Zamawiającemu, a więc wymóg 

potwierdzania ich zgodności z wymaganiami wydaje się być bezzasadny. 

Odpowiedź: Dopuszczamy zamiennie oryginalne dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań 

opisanych w SWZ. 

Pytanie 9 – do formularza asortymentowo-cenowego – Zadanie 19 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek i dopuści zamiennie oryginalne dokumenty producenta 

potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań opisanych w SWZ? 

Odpowiedź: Dopuszczamy zamiennie oryginalne dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań 

opisanych w SWZ. 

Pytanie 10 – do formularza asortymentowo-cenowego – Zadanie 19, poz. 1,3,4,5,6 

Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 testy do kontroli procesów mycia, dezynfekcji były wyrobami 

medycznymi? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 

19 Pytania do SWZ: 

Dot. Pakiet nr 39 poz. 1  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowego, wysokochłonnego, nieuczulającego podkładu 
higienicznego na stół operacyjny wykonanego z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Podkład wytwarzany zgodnie z normą 
ISO 13485 (potwierdzone certyfikatem). Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm 
(pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary 
prześcieradła  100 cm (+/-2cm) x  75cm ( +/- 2cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy 
przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność  min. 3200 g/m2 potwierdzona badaniem 
akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób 
naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Oznaczenie ma zminimalizować ryzyko pomyłki i być czytelne. 
Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%). Pakowany w zbiorcze podwójne opakowanie foliowe i karton po 50szt. Producenta 
należącego do koncernu Ecolab.  
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Dot. Pakiet nr 39 poz. 2  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowego, wysokochłonnego, nieuczulającego podkładu 
higienicznego na stół operacyjny wykonanego z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Podkład wytwarzany zgodnie z normą 
ISO 13485 (potwierdzone certyfikatem). Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm 
(pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary 
prześcieradła 100cm (+/-1cm) x 225cm (+/-4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy 
przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność min. 3200g/m2 potwierdzona badaniem 
akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, nadrukowana nazwa produktu lub 
producenta. Gramatura produktu 125g/m2(+/-1%). Pakowany w zbiorcze podwójne opakowanie (foliowe i karton) po 50szt. 
Producenta należącego do koncernu Ecolab.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Dot. wzoru umowy §2 ust 10-12 

Zwracamy się z prośbą wykreślenie zapisów z treści umowy.  

Odpowiedź: Brak zgody.  

Dot. wzoru umowy §2 ust 12 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w sposób 

następujący:  

12. W przypadku dokonania zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną 

szkodę, np. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby 

Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest 

zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Różnica w cenie zakupu towaru u innych dostawców nie może 

przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego  przedmiotu umowy wynikającego z cennika 

stanowiącego załącznik nr 1  do niniejszej umowy.  Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 7 

dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować 

Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego. Zakup zastępczy nie zwalnia od zapłaty kary umownej, o 

której mowa w § 6ust. 1 za okres liczony od dnia dostawy wymaganej zgodnie z ust. 3 i 4 *do dnia zakupu zastępczego. 

Odpowiedź: Brak zgody. 

Dot. wzoru umowy §6 ust 1 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w sposób następujący:  

1. Zmawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych w następujących przypadkach:  

a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności w dostawie asortymentu objętego umową w 

terminie określonym w umowie powstałe z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 2% 

brutto wartości złożonego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki , 

b) b) za zwłokę w wymianie asortymentu wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie asortymentu 

niezgodnego z złożonym zamówieniem bądź za opóźnienie w wymianie asortymentu dostarczonego w 

niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu, w tym również za opóźnienie w zakresie terminów wynikających z 

gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 4 ust. 1, umowy, za każdy dzień 

zwłoki, powstałego z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę, 

c) c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wartości brutto umowy pozostałej do realizacji.  

Odpowiedź: Brak zgody zgodnie z umowa. Zamawiający nalicza kary zgodnie z treścią umowy za wyłącznie zawinione 
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przez Wykonawcę czynności. Zamawiający dokonuje zmiany w ust.1b), który otrzymuje brzmienie:” 

b) za opóźnienie w wymianie asortymentu wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie asortymentu 

niezgodnego z złożonym zamówieniem bądź za opóźnienie w wymianie asortymentu  dostarczonego  w niewłaściwym lub 

zniszczonym opakowaniu,  w tym również  za opóźnienie w zakresie terminów wynikających z gwarancji i rękojmi,   w 

wysokości 0,5 % 200, 00 zł  wynagrodzenia brutto o którym mowa     § 4 ust. 1, umowy, za każdy dzień opóźnienia,  

powstałego z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę 

Dot. wzór umowy  

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:  

 

SIŁA WYŻSZA 
1.  Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za 

okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

2.  Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z 

zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie 

zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. 

Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub 

stanu zagrożenia epidemicznego. 

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie 

się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony 

ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. 

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania 

wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest 

zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie 

wstrzymuje działanie siły wyższej. 

5.  W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się 

przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych. 

6.  Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, 

Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych 

zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. 

Odpowiedź: Zgodnie z Projektem umowy §9 ust. 3f) 

20 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wysokości kar umownych w następujący sposób:  
§ 6 . KARY UMOWNE 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących 
przypadkach:  
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności w dostawie asortymentu objętego umową w terminie 
określonym w umowie powstałe z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 0,2% brutto wartości 
złożonego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
 b) za zwłokę w wymianie asortymentu wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie asortymentu 
niezgodnego z złożonym zamówieniem bądź za opóźnienie w wymianie asortymentu dostarczonego w niewłaściwym lub 
zniszczonym opakowaniu, w tym również za opóźnienie w zakresie terminów wynikających z gwarancji i rękojmi, w 
wysokości 0,2% brutto asortymentu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
wartości umowy pozostałej do realizacji 
   Odpowiedź:    Zgodnie z Projektem umowy  za wyjątkiem  modyfikacji w ust.1b), który otrzymuje brzmienie:”     

 b) za opóźnienie w wymianie asortymentu wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie asortymentu 

niezgodnego z złożonym zamówieniem bądź za opóźnienie w wymianie asortymentu  dostarczonego  w niewłaściwym lub 



 

19 
 

zniszczonym opakowaniu,  w tym również  za opóźnienie w zakresie terminów wynikających z gwarancji i rękojmi,   w 

wysokości 0,5 % 200, 00 zł  wynagrodzenia brutto o którym mowa     § 4 ust. 1, umowy, za każdy dzień opóźnienia,  

powstałego z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę 

Zamawiający nalicza kary w przypadkach powstałych z wyłącznej winy Wykonawcy.       

      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy następującego zapisu:  
Przewidziane w niniejszej umowie wysokości kar umownych są wysokościami maksymalnymi. W przypadku zaistnienia 
okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do miarkowania 
ich wysokości w zależności od charakteru uchybienia Wykonawcy obowiązkom umownym. Dotyczy to w szczególności 
sytuacji, gdy przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron umowy wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia 
przez Wykonawcę obowiązkom umownym. Ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych jest 
podejmowana indywidulanie przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Brak zgody. 

 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktury w formie elektronicznej w formacie pdf. 
na adres email podany przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zgodnie z  § 4 ust 7 Projektu umowy. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał Zamówień pełnych opakowań produktów, zgodnie z ich 
konfekcjonowaniem. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

22 Dotyczy Zadania nr 5 
 

1. Dot. formularza oferty pkt. 4 oraz Projektu umowy §5 ust. 5 
Ponieważ nie wszystkie elementy systemu zamkniętego posiadają 12 m-czny termin ważności,  
a wynika to ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko – strzykawce (dot. poz. 6, 7, 11), prosimy o możliwość 
dopuszczenia probówko-strzykawek, których termin ważności będzie wynosił minimum 6 miesięcy. Taki zapis umożliwi 
uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów 
użytkowych. Swoją argumentację pragniemy wzmocnić również faktem, że Zamawiający będzie zaspokajał swoje potrzeby 
na bieżąco (realizacja zamówień cząstkowych w terminie do 3 dni) bez zbędnego składowania produktów. W związku z 
tym prosimy o dopuszczenie strzykawko-probówek z pozycji: 6, 7, 11w Pakiecie nr 5 z 6-cio miesięcznym terminem 
ważności od daty dostarczenia do Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w związku powyższym dokonuje zmian i dodaje  w formularzu oferty pkt. 4a oraz 
Projektu umowy §5 ust. 5 a, który otrzymuje brzmienie”  Wykonawca zobowiązuje się dostarczać asortyment objęty 
przedmiotem niniejszej umowy  z terminem ważności lub gwarancji na dzień dostawy nie krótszym niż 6 miesięcy od 
momentu dostawy do OCO (zapis dotyczy zadania  nr 5 i 57)*- jeżeli dotyczy.” 

2. Dot. Umowa § 4 ust. 2 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym 
zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”  
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają się m.in. koszty 
opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do 
przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. 

Odpowiedź: Brak zgody 

 
3. Dot. Umowa § 4 ust. 5. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur tylko drogą e-mail w formacie .pdf? 
Odpowiedź: Zgodnie z  § 4 ust 7 Projektu umowy 

4. dot. Umowa § 9 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 10 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości 
netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu 
skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne 
osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 

Odpowiedź Brak zgody 
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24  
 Pytanie 1  
Dotyczy: Projekt umowy §2 ust.3  
Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu dostawy częściowej dla pakietów 51 i 57 26 z 3 do 5 dni roboczych. Biorąc pod 
uwagę aktualną sytuację na globalnych rynkach, problemy z dostawami oraz transportem oraz z uwagi na fakt 
nieprzewidywalności terminu zakończenia tej trudnej sytuacji, określanej przez ustawodawcę krajowego i rząd jako 
epidemia a zatem siła wyższa termin 3 dni może się okazać zbyt krótki i dla wielu Wykonawców wręcz niemożliwy do 
dotrzymania zaś wkalkulowanie ryzyka kar umownych (bardzo wysokich i nierynkowych) w cenę oferowanych produktów 
może spowodować składania zawyżonych ofert co nie jest korzystne ani dla Zamawiającego ani dla pacjentów”  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w związku powyższym dokonuje zmian i dodaje  w Projekcie umowy §2 ust.3a, który 
otrzymuje brzmienie”  Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych - licząc od daty 
złożenia zamówienia e- mailem na adres……………. w godzinach od 7.30   do 14:30  ( dotyczy pakietu 51,57 i 26 )* - jeżeli 
dotyczy”. 

Pytanie 2  
Dotyczy: Projekt umowy §5 ust.5  
Wykonawca wnosi o wyrażenie zgody skrócenie terminu ważności wyrobów medycznych w zakresie pakietu 57, pozycji 3 
(znacznik tkankowy), do 6 miesięcy od daty dostarczenia lub 12 miesięcy od daty produkcji dostarczonych wyrobów 
medycznych.  
Zwracamy uwagę, iż przedmiotowa umowa ma zostać zawarta na okres 12 miesięcy i będzie  
realizowana w częściach dowolnie wskazanych przez Zamawiającego ilościowo i jakościowo. Mając na uwadze powyższe 
zaproponowany przez Wykonawcę termin ważności dla znaczników w pełni zabezpiecza uzasadniony interes 
Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza w związku powyższym dokonuje zmian i dodaje  w formularzu oferty pkt. 4a oraz 
Projektu umowy §5 ust. 5 a, który otrzymuje brzmienie”  Wykonawca zobowiązuje się dostarczać asortyment objęty 
przedmiotem niniejszej umowy  z terminem ważności lub gwarancji na dzień dostawy nie krótszym niż 6 miesięcy od 
momentu dostawy do OCO (zapis dotyczy zadania  nr 5 i 57)*- jeżeli dotyczy.” 
 

Pytanie 3  
Dotyczy: Projekt umowy §4 ust.5  
Wykonawca wnosi o dopuszczenie składania faktur w formie pisemnej, lub w formacie PDF. 

Odpowiedź Zgodnie z §4 ust 7 Projektu umowy. 
 

25 Zadanie 13 
Poz. 9 

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na zestawy do szynowania moczowodów do URS w  rozmiarze 4,8 F 
o dwóch długościach 26 i 28 cm - do wyboru podczas zamawiania. 
Wg naszej najlepszej wiedzy tego typu zestawy dłuższe nie występują. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza. 
 

 
Wykonawcy w złożonych ofertach przetargowych zobowiązani są uwzględnić powyższe modyfikacje 
treści SWZ. 
 
Opracowały:   

 E.  Duda 
   E. Dyktyńska  
   A. Kraj  

K. Wojdyła 
B .Kopeć 
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