
 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach   
40-027  Katowice ul. Francuska 20-24 

 
Katowice, dn. 23.04.2021r. 

 
 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                             
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  

na dostawę zestawu do trudnych intubacji,  Nr sprawy: ZP-21-019BN 
 
                  

 W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pyt. 1 Załącznik nr 1 pkt. 9-11 
Czy Zamawiający dopuści łyżki o wymiarach: 
Mac 2 – 112mm 
Mac 3 – 134mm 
Mac 4 – 158mm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pyt. 2 Załącznik nr 1 pkt. 13 
Czy Zamawiający dopuści laryngoskop ze źródłem 4200 lux przy żarówce ksenonowej 2.5V ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pyt. 3 Załącznik nr 1 pkt. 17 
Prosimy o odstąpienie wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu, instalacji/montażu w zakresie w/w 
pozycji. Dołączenie do przedmiotu Zamówienia szczegółowej instrukcji obsługi oraz eksploatacji, w naszej 
opinii, jest wystarczające dla wykwalifikowanego personelu medycznego i gwarantuje prawidłowe 
użytkowanie, uruchomienie oraz obsługę oferowanego przez nas sprzętu w w/w zakresie (laryngoskopy). Czy 
w przypadku pozytywnej odpowiedzi, Zamawiający uzna tym samym za wystarczające dostarczenie 
przedmiotu Zamówienia za pomocą firmy kurierskiej, biorąc także pod uwagę, że dostarczony przez nas sprzęt 
jest gotowy do użycia w momencie dostawy, bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i 
inwestycji. 
Odp.: Brak możliwości odstąpienia od wymogu. Zgodnie z SWZ.  
 
 
Zgodnie z art. 286 ustawy Pzp, Zamawiający koryguje, treść pkt. 3 załącznika nr 2 do SWZ  w następujący 
sposób:  
 
Było: Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu / podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art.108 ust.1 pkt.1(niepotrzebne skreślić) 

JEST: Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu / podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art.108 ust.1 (niepotrzebne skreślić).  

Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019r. PZP. 
 
Skorygowany druk „OFERTA”, załącznik nr 2 umieszczono poniżej.  
 
 
 
 
                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do SWZ 
 
 

Miejscowość ………………. dnia ………………. 

 
OFERTA 

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO  
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  

W KATOWICACH 
 

 

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................………………………………… 

Siedziba ……………………………………………………………....................................…………………………. 

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................…………… 

Tel. ………………………………..............…  

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym …………………………………………… 

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..  

 
Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej  

 
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu na dostawę zestawu do trudnych intubacji oferuję wykonanie 
dostawy na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę: 

ZESTAW DO TRUDNYCH INTUBACJI – 1 sztuka 

bez podatku VAT………………...…………………zł 

podatek VAT ………% …………………………….zł 

z podatkiem VAT ………………………………….zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł  

Parametry dodatkowo punktowane  
 
1/ OFEROWANY OKRES GWARANCJI: …………miesięcy* 
Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach 
 
2/ PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY (JAKOŚĆ 1) - „Rękojeść typu C radełkowana w celu 

pewnego uchwytu”                       ** TAK  / NIE  

3/ PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY (JAKOŚĆ 2) - „Zasilanie bateriami ogólnego zastosowania, 

nie dedykowanymi dla konkretnego urządzenia”  

                                                  ** TAK  / NIE 

* kryterium podlegające ocenie (punktowane), należy wypełnić 

** kryterium podlegające ocenie (punktowane), niewłaściwe wykreślić 

 

1) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 

w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2) Oświadczamy, że należymy do grupy małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw 

(niepotrzebne skreślić).  

3) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu / podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art.108 ust.1 (niepotrzebne skreślić).  



4) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 

5) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert. 

6) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

7) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 

8) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3  

do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,  

do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu * 

 

 
 
__________ dnia __ __ 2021 roku 

 

………………………………………… 

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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