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Dotyczy: udzielenia odpowiedzi dotyczących postanowień Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w postępowaniu na Dostawę wyrobów 
medycznych (powtórzenie unieważnionych części zamówienia sprawa 10/2022) 

 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający 
udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania. 

 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  
Zestaw 1 
Pytanie 1 do pakietu 12 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 kaniul o poniższych parametrach; 
Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), kaniula wyposażona w 
miękkie wąsy tlenowe, których konstrukcja zapewnia swobodny przepływ gazów medycznych. 
Wygodne i dobrze tolerowane silikonowe wąsy tlenowe sprawiają, że pacjent jest bardziej 
podatny na terapię. Miękkie i anatomicznie ukształtowane wąsy tlenowe dopasowują się do 
każdego pacjenta zapewniając maksymalną wygodę. Kaniula wyposażona w uniwersalną 
obrotową złączkę. Oznaczenie kaniul kolorami - szybka i łatwa identyfikacja rozmiaru. Kaniule 
posiadające rurki gładkościenne co zmniejsza ryzyka zagięcia rurki. Przepływ gazu w kaniulach 
jest praktycznie bezgłośny, co minimalizuje uciążliwość dla pacjenta. Kaniule wyposażone w 
dzielony (podwójny) pasek mocujący wokół głowy. Do kaniuli dołączony klips stabilizujący, 
zmniejszający ryzyko repozycji kaniuli. Wysokoprzepływowa kaniula nosowa została 
opracowana dla szerokiego zakresu stężeń tlenu przy różnych prędkościach przepływu w 
optymalnych warunkach. Rozmiar S,M,L Uniwersalna kaniula kompatybilna z układami 
oddechowymi aparatów do terapii HFNC dostępnych na rynku: (urządzenia zasilane tlenem 
poprzez mikser gazu, urządzenia zasilane tlenem poprzez przepływomierz) Rozstaw widełek 8 
mm - rozmiar S, Rozstaw widełek 9,3 mm - rozmiar M; Rozstaw widełek 12,6 mm- rozmiar L 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 2 do pakietu 12 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 adapterów o poniższych parametrach: 
Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Możliwość 
podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z 
pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każda złącze w oddzielnym 
opakowaniu. Zakres przepływu 10-80 l/min. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 3 do pozycji 3,4 
Zwracamy się  z prośbą o dopuszczenie układów o poniższych parametrach: Układ do 
oddychania ogrzewanym powietrzem do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), , 
służący do dostarczania nawilżonych i podgrzanych gazów oddechowych. Dren posiada 
wbudowaną w ściankach podwójną spiralę grzejną. Układ z wbudowanym czujnikami 
temperatury i czujnikiem przepływu. Gładka powierzchnia wewnętrzna rury. Układ 
przeznaczony do użycia przy przepływach gazów medycznych od 2 do 60 l/min, w zależności 
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od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, 
bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną., miękka silikonowa końcówka eliminuje 
konieczność zastosowania adapterów. Długość układu 180 cm, układ zawierający w komplecie 
komorę nawilżacza. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system 
podwójnego pływaka (podstawowy i dodatkowy) zabezpieczającego przed przelaniem wody. 
Zestaw: układ oddechowy i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. 
Zestaw kompatybilny z nawilżaczem serii Airvo2. Na opakowaniu czytelna data produkcji, oraz 
czytelna data przydatności do użycia ( min 24 m-ce ). Na etykiecie czytelna waga zestawu (0,3 
kg.).  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 

 
  
Zestaw 2 
1. Zadanie 1 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie strzykawki 2ml z rozszerzeniem skali do 3 

ml. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
2. Zadanie 1 poz. 1-4 Prosimy o dopuszczenie strzykawek z nadrukowanym typem 

strzykawki na opakowaniu jednostkowym 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
3. Zadanie 1 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie strzykawki 20ml pakowanych po 80szt/op. 

z przeliczeniem ilości. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
4. Zadanie 1 poz. 5-6 Prosimy o dopuszczenie strzykawek z jednostronną skalą 

pomiarową. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
5. Zadanie 1 poz. 6 Prosimy o dopuszczenie strzykawek do pomp w kolorze 

bursztynowym  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
6. Zadanie 1 poz. 20 Prosimy o dopuszczenie igieł do pena o wymiarach: 0,30 x 8 mm, 

30G 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 
 
7. Zadanie 1 poz. 20 Prosimy o dopuszczenie igieł do pena o wymiarach: 0,33 x 12,7 

mm, 29G 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
8. Zadanie 1 poz. 27 Prosimy o dopuszczenie przyrządów do aspiracji butelek z filtrem 

0,2 µm. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 
 
9. Zadanie 1 poz. 27 Prosimy o dopuszczenie przyrządów do aspiracji butelek typu mini 

spike z filtrem 0,2 µm. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 
 
10. Zadanie 1 poz. 30 Prosimy o dopuszczenie igieł Klasy IIa, jest to klasa wyższa 

niż wymaga zamawiający. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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Zestaw 3 
1.  Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści jednorazową koncentryczną 

elektrodę igłową kompatybilną z kablem do elektrod igłowych 120 cm, 5 polowy DIN, rozmiar 
50 x 0,50 mm ( Opakowanie 25 szt.) ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
 
Zestaw 4 
1. Pakiet 9, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści wkładki filcowe do elektrod FELT2010 o 

wymiarach 6 mm x 8 mm x 20 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
 

Zestaw 5 
1. Dot. Pakiet 9, poz. 10 Elektrody podskórne podane jako przykład w formularzu cenowym 

typu S45-638 sprzedawane są jako pojedyncze elektrody. Zamawiający wymaga  
1 opakowania o wielkości 20 par. Bardzo proszę o doprecyzowanie wymaganej ilość i typu 
elektrod jakie należy zaoferować w pakiecie 9, poz. 10. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

2. Pakiet 9, poz. 10 Elektrody jednorazowe podskórne igłowe zagięte 13 x 0,4 mm, z kablem 
150 cm, wtyk TP 1,5 mm (1 opakowanie 24 szt.) 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
 

Zestaw 7 
Dotyczy Zadania 28 poz. 2 Prosimy o podanie numeru katalogowego pułapki, obecnie 
stosowanej przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami. 
Odpowiedź: 9200-10-10530-1 Shenzhen Mindray Biomedica Electromes 
 
 

Zestaw 8 
1. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 1 dopuści wycenę strzykawki 2ml skalowanej do 3ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
2. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 20 dopuści wycenę igieł do pena w rozmiarze 

0,33x12,7mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
3. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 20 dopuści wycenę igieł do pena w rozmiarze 

0,33x12mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
4. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 22 dopuści wycenę igły w rozmiarze 1,2x88mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
5. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 25 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,5x88mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
6. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 25 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,55x88mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
7. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 26 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,4x88mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
 



 

 
Str. 4 

8. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 26 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,45x88mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
9. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 31 dopuści wycenę op. x 200 szt. z przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 
Zestaw 9 
1.  Zadanie 12 Asortyment do aparatu do wysokoprzepływowej tlenoterapii Producent: Fisher & 

Paykel Healthcare SAS Model: AIRVO 2 Humidifier. Prosimy o wyjaśnienie poz.3 i poz.4 to 
są przypadkiem powielone pozycje. Z opisu wynika, iż chodzi o bliźniaczy asortyment, tym 
samym prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wymaga zaoferowania ceny na 10 opakowań 
czy ceny na 20 opakowań? 

Odpowiedź: dotyczy ilości sztuk czyli 10 szt. dla poz. 3 i 10 szt. dla poz. 4 

 
 
Zestaw 10 
1. Dotyczy: Zadanie 34 Dren do irygacji shavera  
Proszę o podanie producenta oraz modelu shavera do którego Zamawiający oczekuje dostawy 
drenu irygacyjnego.  
Odpowiedź: Shaver Osseo Duo SN: 20A0003 

 
 
Zestaw 11 
1. Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 35, pkt 1 i 2: Czy zamawiający dopuści matryce w 

rozmiarach 8x20 cm? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

 
Zestaw 12 
1. Dotyczy pakietu 1, poz. 19, 20, 21 i 31: Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 19, 20, 21 i 

41 z pakietu 1 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji 
zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co 
przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 
 
 

Zestaw 13 
1. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w pakiecie 22 bez pozycji nr 3? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 

 
 

Zestaw 14 
1. zadanie nr 1 poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 2ml, 5ml, 10ml, 

20ml bez rozszerzonej skali? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
2. zadanie nr 1 poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z logo producenta na cylindrze 

oraz typem strzykawki na opakowaniu jednostkowym?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
3. zadanie nr 1 poz. 5, 6 Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp posiadające 

pojedynczą skalę pomiarową?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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4. zadanie nr 1 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 100 ml z pojedynczą skalą 
pomiarową oraz pojedynczym łącznikiem luer? Jest to najbardziej standardowa i 
najpopularniejsza strzykawka cewnikowa  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

5. zadanie nr 1 poz. 22-26 Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie czy Zamawiający 
wymaga aby zaoferowane igły posiadały przezroczysty uchwyt lock z pryzmatem 
ułatwiającym identyfikację płynu mózgowo-rdzeniowego? Takie właśnie rozwiązanie 
posiadają igły typu Spinocan. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

6. zadanie nr 1 poz. 27 Czy Zamawiający dopuści przyrządy do aspiracji z butelek z filtrem 
przeciwbakteryjnym 0,45μm?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 
 
7. zadanie nr 1 poz. 27 Czy Zamawiający dopuści przyrządy do aspiracji z butelek z filtrem 

przeciwbakteryjnym 0,45μm?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 
 
8. zadanie nr 1 poz. 27 Czy Zamawiający dopuści przyrządy do aspiracji z butelek z filtrem 

przeciwbakteryjnym 1,2μm?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 

 
9. zadanie nr 1 poz. 27 Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy do aspiracji z butelek 

posiadał zastawkę antyzwrotną zabezpieczająca lek przed wyciekaniem po rozłączeniu 
strzykawki?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

10. zadanie nr 1 poz. 29 Czy Zamawiający dopuści spike, producenta B.Braun, z filtrem 
powietrza 0,45 μm oraz filtrem płynowym 5 μm . Posiada zawór bezigłowy oznaczony w 
kodzie kolorów na niebiesko. Duża powierzchnia ,przylegająca do opakowania z lekiem i 
minimalizująca przesuwania się kolca spika w korku. Ilośc aktywacji 400  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 
 

11. zadanie 1 poz. 30 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł należących do innej 
klasy np. IIa. W razie odmowy prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób rodzaj klasy wpływa na 
użytkowanie igły? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

12. zadanie 1 poz. 31 Czy Zamawiający wymaga nakłuwaczy w kształcie litery T? Taka 
budowa umożliwia lepszy uchwyt i pewniejsze użytkowanie nakłuwacza.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

13. dotyczy SWZ 1. 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.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby dostarczany asortyment był przechowywany oraz 
transportowany w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami. 
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14. 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 ?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby dostarczany asortyment był przechowywany oraz 
transportowany w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami. 
 
15. 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?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby dostarczany asortyment był przechowywany oraz 
transportowany w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

 
16. 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 wymaga aby dostarczany asortyment był przechowywany oraz 
transportowany w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

 
 

Zestaw 15 
1. Zadanie 1 pozycja 1-4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z zabezpieczeniem w postaci kryzy 

ograniczającej- zabezpieczającej przed wypadnięciem tłoka?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
2. Zadanie 1 pozycja 1-4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą 

uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 
 
3. Zadanie 1 pozycja 4  Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniu a’50 

wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
4. Zadanie 1 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp końcówka luer z 

jednostronna skalą?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
5. Zadanie 1 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp końcówka luer-lock z 

jednostronna skalą?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
6. Zadanie 1 pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp z jednostronna 

skalą?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
7. Zadanie 1 pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki z dopakowaną igłą 

0,45 x 13 mm?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
8. Zadanie 1 pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronna skalą?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
9. Zadanie 1 pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki za opakowanie a’25 

szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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10. Zadanie 1 pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści igłę do pena w rozmiarze 0,33x12mm, 
G29?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
11. Zadanie 1 pozycja 22-26 Czy Zamawiający dopuści igłę typu Quinke?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
12. Zadanie 1 pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 18G 1,2x90?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
13. Zadanie 1 pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści igłę z prowadnicą w rozmiarze 25G 

0,5x90?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 
 
14. Zadanie 1 pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści igłę z prowadnicą w rozmiarze 27G 

0,4x90?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 
 
15. Zadanie 1 pozycja 29 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do rozpuszczania i/lub 

pobierania leków z opakowań wielodawkowych z szczelną zatyczką samozatrzaskową z 
filtrem powietrza oraz filtrem płynu, maksymalny czas użytkowania w jednej fiolce do 24h, 
przeznaczony do cytostatyków ?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
16. Zadanie 1 pozycja 29 Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o długości do zatyczki ok 

2,4cm, czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji, odporny na cytostatyki?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 
 
17. Zadanie 1 pozycja 31 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz w rozmiarze 23G o 

głębokości nakłucia 1,8mm lub 21G o głębokości nakłucia 2,4mm, sterylizowany 
radiacyjnie?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
18. Zadanie 19 Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o składzie: 80% mieszanina wosków 

pszczelich i 20% palmitynianu izopropylowego?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
 
Zestaw 16 
1. Zadanie nr 19 POZ.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Chirurgiczny wosk 

kostny, niewchłanialny, w postaci stałych prostokątnych kawałków o gramaturze 2,5 g, 
zawierający: 72,63% biały wosk pszczeli, 14,87% wosk parafinowy, 12,5% palamitynian 
izopropylu. Produkt  sterylny. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
2. Zadanie nr 20 POZ.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Masa plastyczna na 

bazie akrylu do uzupełniania ubytków kości czaszki. Opakowanie zawiera proszek 20gram + 
rozpuszczalnik 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 
 
 

Zestaw 17 
1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego rodzaju mankiety chce 

zamówić: stopa, łydka czy łydka i udo? 
Odpowiedź: Łydka, udo 
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Zestaw 18 
1. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie 
i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not 
korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-
mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie w formie elektronicznej faktur, 
duplikatów faktur oraz ich korekt. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie w formie 
elektronicznej not obciążeniowych i not korygujących 
 
2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 6 ust. 1: 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
1) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust.1, w 
wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki licząc od wartości brutto zamówionych a 
niedostarczonych asortymentów lub od wartości dostarczonej wadliwej partii towarów, jednak 
nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionych a niedostarczonych asortymentów lub od 
wartości dostarczonej wadliwej partii towarów; 
2) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa 
w § 3 ust. 7 w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki licząc od wartości brutto reklamowanych 
asortymentów, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanych asortymentów; 
3) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostarczenia towarów wolnych od wad, o 
którym mowa w § 3 ust. 6, w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki od wartości asortymentu 
reklamowanego, licząc wartość od kwoty brutto, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 
reklamowanych asortymentów; 
4) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, gdy którakolwiek ze Stron 
odstąpi, od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 

 

 
 
 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings  
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