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Bochnia, dn. 25.03.2022 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-12/2022 
 

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  

ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie 
art. 275 pkt. 1 Ustawy Pzp na: Dostawa materiałów medycznych do zabiegów endoskopowych dla Centrum endoskopii 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej 
 
 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: 

PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 
1. Treść pytania: Dot. Pakiet nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy 7,5 Fr? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza powyższy opis, jednocześnie informuje, że nie wymaga. 
 

2. Treść pytania: Dot. Pakiet nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy cewnika 

7 FR, średnice balonu 8,5-12-15 mm i 12-15-18 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza powyższy opis, jednocześnie informuje, że nie wymaga. 
 

3. Treść pytania: Dot. Pakiet nr 5 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2300 mm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

4. Treść pytania: Dot. Pakiet nr 5 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 5 mm i 12 

mm, krótkich? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 

 
5. Treść pytania: Dot. Pakiet nr 7 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 

 
6. Treść pytania: Czy  Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,33 mm, długość 240 

cm.? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

7. Treść pytania: Dot. Pakiet nr 8 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczy w powleczeniu PTFE, 

o długości łyżeczki 4,0 mm, kleszcze przeznaczone do gastroskopii w kolorze szarym? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

8. Treść pytania: Czy  Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie kleszczy o uniwersalnej długości 2300 mm? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

9. Treść pytania: Dotyczy przedmiotu zamówienia – pak.1 : Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 3, w 

miejsce pierwotnych parametrów, prowadników do zabiegów ERCP do trudnych kaniulacji przewodów żółciowych 

i trzustkowych z hydrofilnie powleczonym zakończeniem na długości 5,8 cm., atraumatyczna, elastyczna, platynowa 
spiralna końcówka długości 4cm, dająca cień w promieniach RTG prosta lub zagięta. Końcówka zagięta posiadająca 

zdolność przenoszenia obrotu w stosunku 1:1, co ułatwia wprowadzanie prowadnicy przez zwężenie. Prowadnica 
ze wzmocnionym nitinolowym rdzeniem ułatwiającym wprowadzanie oraz z systemem zapewniającym 

endoskopową wizualizację ruchu i głębokości wprowadzenia. Długość 2 0 lub 450 cm, średnica 0,25  lub 0,35 .  
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza powyższy opis, jednocześnie informuje, że nie wymaga 

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
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10. Treść pytania: Dotyczy przedmiotu zamówienia – pak.1: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 10, w 

miejsce pierwotnych parametrów, endoskopowych igieł z koszulką w rozmiarze: 5.2, 5.2-4.3, na min kanał roboczy 
2.8mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza powyższy opis, jednocześnie informuje, że nie wymaga 
 

11. Treść pytania: Pakiet nr 3: Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żylaków przełyku 7-gumkowy, 

wszystkie gumki w kolorze czarnym, zestaw składa się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek oraz głowicy   
z nicią do zrzucania opasek, połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do 

napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port            
z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie                 

i dźwiękowo? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

12. Treść pytania: Pakiet nr 7, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści szczotki pakowane po 50 szt.? Pozostałe parametry 
zgodne z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza powyższy opis, jednocześnie informuje, że nie wymaga 
 

13. Treść pytania: Pakiet nr 7, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do gniazd zaworów, dwustronne o średnicy 

włosia po obu końcach 5 mm i 10 mm, uchwyt w części środkowej, długość narzędzia 155 mm, szczotki pakowane 
pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza powyższy opis, jednocześnie informuje, że nie wymaga 
 

14. Treść pytania: Pakiet nr 8, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści kleszcze do usuwania ciał obcych o długości wyłącznie 
230 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

15. Treść pytania: Pakiet nr 7 Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści ustnik z polipropylenu o wymiarach 22x30 mm, z 

otworami bocznymi na pasek mocujący z otworami w pasku ułatwiającymi łatwe mocowanie, pakowany 
pojedynczo, możliwość dokumentowania zużycia (naklejka)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza powyższy opis, jednocześnie informuje, że nie wymaga 
 

16. Treść pytania: Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści szczoteczka czyszcząca do endoskopów jednorazowego użytku do 

kanału roboczego 2,8, dwustronna, długość 230 cm, średnica włosia z jednej strony 5, z drugiej strony 10 mm, 
zakończona kulką, możliwość dokumentowania zużycia (naklejka), pakowana po 50 sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza powyższy opis, jednocześnie informuje, że nie wymaga 
 

17. Treść pytania: Pakiet nr 8 Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwań jednorazowego użytku, o grubości 

igły 0,  mm lub 0,5 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub   mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica 
narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły 

słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły zapewniające 
optymalne i łatwe nakłucie? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

18. Treść pytania: Poz.2 Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, 

łyżeczki o długości 3,4 mm, rozwarciu  ,5 mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą dostępne w długościach 
1800 mm i 2300 mm; łyżeczki aligator, aligator z igłą dostępne w długości 2300 mm. Przy średnicy narzędzia 

2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, 

datą ważności oraz danymi producenta? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

19. Treść pytania: Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z 

możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,3  mm dla średnicy otwarcia 6 
mm oraz 0,40 mm dla średnicy otwarcia pętli 10 mm, 15 mm, 25mm i 30mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. 

Długość narzędzia 2300 mm, średnica osłonki 2,3 mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety 

samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta? 
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Odpowiedź: Nie, Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

20. Treść pytania: Dotyczy zapisów SWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu 

zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży 
materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży 

oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby 

produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. 
Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ, jednocześnie dopuszcza, ale nie wymaga posiadanie w/w 
certyfikatu 
 

21. Treść pytania: Dotyczy pakietu nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 7 w pozycji  1 
ustnika jednorazowego z otworem głównym o wymiarach wewnętrznych 20x2 mm pakowanego pojedynczo bez 

możliwości dokumentowania (naklejka)? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

22. Treść pytania: Dotyczy pakietu nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 7 w pozycji  2 
szczoteczki czyszczącej do endoskopów jednorazowego użytku o średnicy włosia obu szczoteczek 5mm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

23. Treść pytania: Dotyczy pakietu nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 7 w pozycji 3 

szczoteczki dwustronnej o średnicy włosia 5.2 mm i 11 mm bez możliwości dokumentowania (naklejka)? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

24. Treść pytania: Dotyczy pakietu nr 7: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 w pozycji 1, 2 i 3 odstąpi od wymogu 

sterylności produktów?  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

25. Treść pytania: Dot. Pakietu nr 1, poz. 10: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 10 z pakietu 1 
tworząc np. pakiet 1A i zaoferowanie w ramach tego: Igły do biopsji pod kontrolą endoultrasonografii EUS-FNA,  

Pro Control wymagana dostępność igieł  w min. 3 rozmiarach tj.  25 G (0,5 mm),  22 G (0,7 mm)  i 19 G (1,1 mm);  

możliwość regulacji igły w zakresie min. 0-8,5 cm; w części dystalnej igła poddana specjalnej obróbce 
wzmacniającej jej echogeniczność; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1.8 mm (dla igły o śr. 

25 G i 22 G) i 2.1 mm (dla igły o śr. 19 G); igła posiada 2 blokady w postaci mechanizmu twist-lock (mechanizm 
umożliwia obsługę igły przy użyciu jednej ręki): blokadę stopnia wysunięcia igły z osłonki oraz blokadę stopnia 

wysunięcia osłonki; narzędzie posiada zaokrąglony mandryn; w komplecie strzykawka próżniowa o pojemności 20 

ml, możliwość ustawienia próżni w strzykawce na min. 4 poziomach (5 ml, 10 ml, 15 ml i 20 ml); igła kompatybilna 
z gastroskopem typu EUS / firmy Pentax bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy opis, jednocześnie informuje, że nie wyraża zgody na wydzielenie 
pozycji z pakietu nr 1. 
 

26. Treść pytania: Dot. Pakietu nr 1, poz. 11: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 11 z pakietu 1 

tworząc np. pakiet 1B i zaoferowanie w ramach tego: Cystostom jednorazowego użytku o średnicy 10 Fr, 

współpracujący z prowadnikiem 0.035”. Zestaw składa się z 2 elementów: 
- cewnik zewnętrzny o średnicy 10 Fr i długości 180 cm, wyposażony na końcu dystalnym w metalową stożkową 

końcówkę koagulacyjną oraz boczne złącze HF przy rękojeści  
- cewnik wewnętrzny o długości 210 cm, wyposażony w igłę do nakłuwania oraz złącze Luer-Lock i złącze HF przy 

rękojeści 

Cewnik wewnętrzny jest mocowany w zewnętrzny po całej długości  i mocowany łącznikiem Luer-Lock 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy opis, jednocześnie informuje, że nie wyraża zgody na wydzielenie 
pozycji z pakietu nr 1. 
 

27. Treść pytania: Dot. Pakietu nr 2, poz. 9: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 9 z pakietu 2 
tworząc np. pakiet 2A i zaoferowanie w ramach tego: Sfinkterotom jednorazowego użytku typu  Tapered TIP 

trójkanałowy, dł. cięciwy 20 mm, 25 mm, oraz 30 mm średnica cewnika 2.55/2.1 mm, dystalna część cewnika, pod 

prowadnik 0,035” ? 
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Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

28. Treść pytania: Dot. Pakietu nr 7, poz. 2: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dwustronnej szczoteczki 

czyszczącej do endoskopów o średnicy włosia 5 mm i 11 mm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

29. Treść pytania: Dot. Pakietu nr 7, poz. 3: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dwustronnej szczoteczki 
(krótkiej) do czyszczenia gniazd zaworów o średnicy włosia 5 mm i 12 mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza powyższy opis, jednocześnie informuje, że nie wymaga 
 

30. Treść pytania: Dot. Pakietu nr 8, poz. 1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły sterylnej, jednorazowej 
do skleroterapii, o średnicy igły 0,7 mm i długości ostrza 5 mm ?  Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

31. Treść pytania: Dot. Pakietu nr 8, poz. 4: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli do polipektomii 

jednorazowego użytku o średnicy otwarcia  10 mm, 15 mm, 25 mm i 35 mm ? Pozostałe parametry zgodnie z 
SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

32. Treść pytania: Dot. Pakietu nr 8, poz. 5: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kleszczy do usuwania ciał 

obcych jednorazowego użytku, trzy lub czteroramiennych o jednej długości narzędzia tj. 230 cm? Pozostałe 
parametry zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza powyższy opis, jednocześnie informuje, że nie wymaga 
 

33. Treść pytania: Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 7 zgodzi się na dopuszczenie jednorazowego narzędzia 

służącego do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa 
się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 

2300 mm; średnica pętli 30 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna 
średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, 

gotowych do użycia narzędzi? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza powyższy opis, jednocześnie informuje, że wprowadził zmianę 
załącznika nr1A (dotyczy przeliczenia ilości). 
 

34. Treść pytania: W związku z faktem, że opakowania są niepodzielne czy Zamawiający zwiększy w pakiecie 2 

w pozycji 7 ilość do 5 sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ. 
 

35. Treść pytania: Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 9 zgodzi się na dopuszczenie trójkanałowego papilotomu 
jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; 

część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej 
celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników 

ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada 

znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści 
endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm; 

długość cięciwy 20mm-30mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części 
wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; 

maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części 

dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do 
użytku; 1 sztuka w opakowaniu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza powyższy opis, jednocześnie informuje, że nie wymaga. 
 

36. Treść pytania: Dot. pakietu 2 Dot. SWZ, projektu umowy § 2, pkt. 5 oraz załącznika nr 2 do umowy pkt. 2, czy 
Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie depozytu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania przez 

Wykonawcę protokołu zużycia? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie depozytu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania 
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przez Wykonawcę karty zużycia, jednoczesnie informuje, że zostaną wpowadzone zmiany do projektowanych 
postanowien Umowy. 
 

37. Treść pytania: Dot. pakietu 2 Dot. SWZ, projektu umowy w § 2, pkt. 4 oraz załącznika nr 2 do umowy pkt. 1, czy 
Zamawiający zgodzi się na termin utworzenia depozytu do 14 dni od daty zawarcia umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

38. Treść pytania: Dot. SWZ II.9.1) pkt. 2) Czy Zamawiający uzna za dokument potwierdzający spełnienie 

wymaganych parametrów oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta oferowanych wyrobów? 
Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

39. Treść pytania: Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 

na następujący: „…, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości 

Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne) / -20% (zamówienie podstawowe), …”? 
Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

40. Treść pytania: Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 

na następujący: „W przypadku niezrealizowania wartości Umowy na poziomie zamówienia podstawowego 

w terminie jej obowiązywania, przewiduje się możliwość jej przedłużenia o czas niezbędny do zrealizowania ww. 
wartości na zasadach określonych w §   ust. 2 pkt. e., jednak nie dłużej niż o   miesięcy”? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednoczesnie informuje, że zostaną wpowadzone zmiany do projektowanych 
postanowien Umowy 
 

41. Treść pytania: Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 5 (umowa pakiet nr 4, poz. 1-3, 5-8) Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych, jednoczesnie informuje, 
że zostaną wpowadzone zmiany do projektowanych postanowien Umowy 
 

42. Treść pytania: Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 4 (umowa pakiet 1-3, 4 poz. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na wydłużenie terminu dostawy do 9 dni roboczych? 

Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

43. Treść pytania: Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 
na następujący: „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych / wad jakościowych dostarczonego Towaru 

w terminie do 3 dni roboczych od jego dostarczenia / uznania reklamacji za zasadną, Zamawiającemu przysługuje 

….”? 
Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

44. Treść pytania: Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 

na następujący: „Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni roboczych”? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis „Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 5 
dni roboczych od daty jej otrzymania oraz powiadomić w tym czasie Zamawiającego o działaniach powziętych w celu 
zniwelowania stwierdzonych uchybień w celu należytej realizacji Przedmiotu Umowy”, jednoczesnie informuje, że 
zostaną wpowadzone zmiany do projektowanych postanowien Umowy 
 

45. Treść pytania: Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 

na następujący: „Po rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego 

Towar wolny od wad (a także odebrać Towar wadliwy) w terminie do 4 dni roboczych, licząc od dnia uznania 
reklamacji za zasadną”?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis „Po rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
do siedziby Zamawiającego Towar wolny od wad (a także odebrać Towar wadliwy) w terminie do 4 dni roboczych,  
licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji”, jednoczesnie informuje, że zostaną wpowadzone zmiany do projektowanych 
postanowien Umowy 
 

46. Treść pytania: Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 
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na następujący: „Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, 

w przypadku braku odpowiedzi na zgłoszenie reklamacji ….”? 
Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

47. Treść pytania: Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 

na następujący: „…, w szczególności, jako: niezgodność z Umową, wady fizyczne, braki poprzez ich naprawę bądź 

wymianę na nowe i niewadliwe. Towar będzie naprawiony w siedzibie Zamawiającego. W uzasadnionych 
przypadkach Towar będzie naprawiany u Wykonawcy. W przypadku naprawy gwarancyjnej poza siedzibą 

Zamawiającego wszelkie koszty i ryzyko z tym związane (w tym transport) ponosi Wykonawca. Postanowienia ust. 
2-5 stosuje się odpowiednio”? 

Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

48. Treść pytania: Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 

na następujący: „Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zamówionego 
przez Zamawiającego Towaru w przewidzianym Umową terminie lub naruszenia postanowień § 3 ust. 3 lub ust. 4 

Zamawiającemu przysługuje prawo do nabycia, na ryzyko i koszt Wykonawcy, nie dostarczonego Towaru lub jego 
odpowiednika u innego dostawcy (zakup interwencyjny), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej 

realizacji umowy…”? 

Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

49. Treść pytania: Dotyczy warunków umowy § 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i 
wprowadzenie go do umowy: „ Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku 

zwłoki  w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego 
na fakturze, bądź będzie je realizował w formie: przedpłata”? 

Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

50. Treść pytania: Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary 

umownej z 0,5% na 0,3%? 
Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

51. Treść pytania: Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary 
umownej z 1% na 0,7%? 

Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

52. Treść pytania: Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary 

umownej z 10% na 7% 
Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

53. Treść pytania: Dotyczy zapisów umowy § 5 ust.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na 

następujący: „Maksymalna wysokość kar umownych, które mogą zostać naliczone Wykonawcy nie przekroczy 20% 
wartości podstawowego wynagrodzenia netto Wykonawcy, określonego w §4 ust. 1a Umowy”? 

Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

54. Treść pytania: Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 

na następujący: „…reklamacji Towaru, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego 
wykonania umowy”? 

Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 

55. Treść pytania: Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 

na następujący: „Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności związanych z realizacją Umowy 
na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których 

doszłoby do zmiany Stron Umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od 
wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. 

(t.j. Dz. U. z 201  r. poz. 1 38 z poźn. zm.).. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem 

w/w zasad jest nieważna. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”? 
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Odpowiedź: Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ 
 
UWAGA! 

W przypadku zaoferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik 
nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane 

z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.  

 
 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

 
Działając w oparciu o art. 28  ust. 1 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 

 
Zmiany w Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz asortymentowy Szczegółowa Oferta Cenowa - wprowadzone zmiany 
zostały zaznaczone na czerwono. 

Zamiany w Załączniku nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowne - wprowadzone zmiany zostały 
zaznaczone na czerwono. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie na 30.03.2022 r., godziny bez 

zmian. 

 
Zmiany w SWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na zielono. 

 
Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

 

Załączniki: 
 Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz asortymentowy - Szczegółowa Oferta Cenowa  
 Załączniknr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowne 
 SWZ 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00098720/01 z dnia 25.03.2022 

 
 
Dyrektor 

Jarosław Kycia 


