
Pytania i odpowiedzi 1 

Dotyczy: Przetargu na dostawę wyrobów medycznych  1 x użytku (nr sprawy STG-271-

26/2020) 

Pytanie nr 1 

Dotyczy Części 1 poz. 2 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli ilość opakowań a’ 100 szt.? Ostrza 

pakowane są w opakowaniach zbiorczy i nie są sprzedawane na sztuki. 

ODPOWIEDŹ 

Tak zamawiający ma na myśli opakowania 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy Części 1 poz. 7 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli cewniki Foley 100% silikonu, 

posiadających oznaczenie rozmiarów cewnika różnymi kolorami, a nie jak podano w SIWZ 

„różowymi”? 

ODPOWIEDŹ 

Tak zamawiający ma na myśli cewniki Foley 100 % silikonu 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy Części 1 poz. 10 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki wykonane z polipropylenu/polietylenu, tak jak obecnie 

przez Państwa stosowane? Pozostałe parametry bez zmian. 

ODPOWIEDŹ 

Tak zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy Części 1 poz. 10 (pojemność strzykawki 2 ml, 5 ml, 20 ml) 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli ilość opakowań a’ 100 szt., a nie ilość 

sztuk tak jak podano w kolumnie ilość? 

ODPOWIEDŹ 

Tak zamawiający ma na myśli opakowania 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy Części 1 poz. 10  

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane strzykawki dwuczęściowe posiadały na 

korpusie strzykawki nazwę handlową oraz typ strzykawki, podstawową pojemność strzykawki 

zaznaczoną w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 3,5 mm, trzon 

kontrastującego tłoka prosty na całej długości, ulegający zwężeniu dopiero na  końcu w 

korpusie strzykawki, opakowanie jednostkowe posiadające datę produkcji oraz datę ważności, 

skala rozszerzona – 2 (3) ml; 5 (6) ml; 10 (12) ml; 20 (24) ml? 

ODPOWIEDŹ 



Tak zamawiający będzie wymagał 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy Części 1 poz. 10  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych o poj. 50(60) ml. 

Pragniemy nadmienić, iż nie ma na rynku strzykawek dwuczęściowych o pojemności 50 ml.  

ODPOWIEDŹ 

Tak zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy Części 1  poz. 11, 12 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową bursztynowa 50 ml ze skalą rozszerzoną 

do 60 ml ze skalą cyfrową co 10 ml? Obecnie Zamawiający stosuje strzykawki o powyższych 

parametrach. 

ODPOWIEDŹ 

Tak zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 8 

Dotyczy Części 1 poz. 13 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli ilość opakowań a’ 100 szt., a nie ilość 

sztuk tak jak podano w kolumnie ilość ? 

ODPOWIEDŹ 

Tak zamawiający ma na myśli opakowania 

 

Pytanie nr 9 

Dotyczy Części 1 poz. 14 (rozmiary igieł 0,5 x 25 mm; 0,6 x 25 mm; 0,7 x 30 mm; 1,2 x 40 

mm) 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli ilość opakowań a’ 100 szt., a nie ilość 

sztuk tak jak podano w kolumnie ilość ? 

ODPOWIEDŹ 

Tak zamawiający ma na myśli opakowania 

 

Pytanie nr 10 

Dotyczy Części 1 poz. 19 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający kateter do drenażu klatki piersiowej z 7 otworami, 

ani jak jest w opisie portami.  

ODPOWIEDŹ 

Tak zamawiający ma na myśli otwory 

 

Pytanie nr 11 

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 3 



W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w 

obrocie z dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność niektórych produktów, prosimy 

Zamawiającego o dodanie do umowy zapisu:  

 

„Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy zamówionego towaru, o którym mowa w  

ust. 3 niniejszego paragrafu umowy lub czasowe zawieszenie części wykonania umowy w 

sytuacji wstrzymania dostaw produktów związanych z wystąpieniem COVID-19. Podstawą 

takiej zmiany jest udokumentowanie wpływu COVID-19 na realizację umowy poprzez złożenie 

oświadczenia przez Wykonawcę lub/i dokumentu potwierdzającego wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy i akceptacja 

Zamawiającego.” 

ODPOWIEDŹ 

Tak zamawiający wyraża zgodę i dopisuje do umowy 

 

Pytanie nr 12 

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1 

Prosimy o zmianę zapisu na następujący: 

„W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć 

karę umowną w wysokości 1% wartości niedostarczonej części zamówienia, którego zwłoka 

dotyczy, za każdy dzień zwłoki.” 

ODPOWIEDŹ 

Tak zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis na niedostarczonej części 

 

Pytanie nr 13 

Dotyczy wzoru umowy § 4 

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną i związane z nią ogólnokrajowe, i nie tylko 

obostrzenia oraz zasady prosimy o zmianę zapisu w zakresie stosowania kar umownych, 

poprzez dodanie zapisu: 

„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 

w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako 

ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, o ile zdarzenie w związku z którym zastrzeżono tę karę nastąpiło w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia. W takiej sytuacji odpowiednie zastosowanie ma przepis art. 

15r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 

567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086 i poz. 1106).” 

ODPOWIEDŹ 

Tak zamawiający wyraża zgodę i dopisuje do umowy 

 

Pytanie nr 14 

Dotyczy sposobu składania ofert 



W związku z zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego zwracamy się z wnioskiem o 

dopuszczenie w postępowaniu formy komunikacji elektronicznej za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego tj. platformy zakupowej zamawiającego na mocy art. 10a ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 - j.t. ze 

zm.) w związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 

roku w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 

(Dz. U.  z 2017 r., poz. 1320 ze zm.), tj. złożenia oferty i wszelkich innych wymaganych w 

postępowaniu oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

ODPOWIEDŹ 

Nie zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ – ofertę proszę złożyć w formie papierowej 

 

 

 

 

 


