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Dot.:   Przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  materiałów  jednorazowego  użytku,  nr   

          postępowania  33/2015. 

 

 Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące  pytania  dotyczące 
SIWZ  na dostawę materiałów jednorazowego użytku, nr postępowania 33/2015. 

Zamawiający udzielił na te pytania następujących odpowiedzi. 
 

Część 1 zamówienia 

Pytanie 1  

Dotyczy Części nr 1 poz. 1, 2 

Prosimy o podanie modelu puls oksymetru firmy Nellcor, z którymi mają być kompatybilne czujniki SpO2. 

Odp. Zamawiający posiada pulsoksymetr Nellcor Oxy Max N- 600 Covidien 

Pytanie 2 Poz. 1, 2, 3 

Czy Zamawiający dopuści zamienniki oryginalnych czujników, z powodzeniem wykorzystywane obecnie w 

wielu szpitalach? 

Odp. Zamawiający dopuszcza czujniki opisane w pytaniu pod warunkiem ich kompatybilności z puls 

oksymetrem i monitorem, działające w technologii Oximax 

Pytanie 3 Poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści czujnik, pracujący w technologii Oximax, dla pacjentów w przedziale wagowym od 

1 do 20 kg? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza czujnik opisany w pytaniu pod warunkiem że będzie on kompatybilny z 

pulsoksymetrm i monitorem 

Pytanie 4 Poz. 4  

Czy Zamawiający dopuści czujnik dla dzieci w przedziale wagowym 1 -20 kg? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza czujnik w przedziale wagowym opisanym w pytaniu. 

Pytanie 5 poz. 4  

Czy Zamawiający dopuści czujnik dla dzieci w przedziale wagowym 10 -50 kg? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza w przedziale wagowym opisanym w pytaniu. 

 

Pytanie 6 poz. 1  

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie czujnika w technologii OxiMax do 3 do 40 kg, pozostałe 

parametry bez zmian  

Odp.  Zamawiający dopuszcza czujnik od 3 do 40 kg. 

Pytanie 7 poz. 4  

Bardzo prosimy o wydzielenie pozycji 4 z części 1. Pozwoli to nam wziąć udział w przetargu, a Państwu 

zyskać konkurencyjnego cenowo i bardzo dobrego jakościowo oferenta. 

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionej pozycji do osobnego pakietu. 
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Pytanie 8 poz. 1  

Bardzo prosimy o wydzielenie pozycji 1 z części 1. Pozwoli to nam wziąć udział w przetargu, a Państwu 

zyskać konkurencyjnego cenowo i bardzo dobrego jakościowo oferenta. 

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionej pozycji do osobnego pakietu. 

Część 2 zamówienia 

Pytanie 9 

Uprzejmie prosimy o podanie numerów katalogowych wszystkich czujników wymienionych w poz. 1-3 

celem łatwiejszej ich identyfikacji. 

Odp. Numery katalogowe podają Wykonawcy. Zaoferowane czujniki muszą być kompatybilne z 

przewodami przedłużającymi typu M1941A. 

Pytanie 10 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści równoważny czujnik SpO2 do kardiomonitora Philips, zakres wagowy 10 do 40 kg, 

przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań SWIZ? 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza czujnika w przedziale wagowym opisanym w pytaniu. 

Pytanie 11 Poz. 1  

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Czujnika SpO2 w zakresie wagowym do 1 do 3 kg o 

długości 1,1 m 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza czujnika opisanego w pytaniu. 

Pytanie 12 Poz. 2  

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Czujnika SpO2 w zakresie wagowym do 3 do 15 kg o 

długości 1,1 m 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza czujnika opisanego w pytaniu. 

Pytanie 13 Poz. 3  

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Czujnika SpO2 w zakresie wagowym do 15 do 50 kg o 

długości 1,1 m. Pozostałe parametry bez zmian. 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza czujnika opisanego w pytaniu. 

Pytanie 14  

Czy Zamawiający oczekuje, by na wtyczce połączeniowej czujnika SpO2 widniało logo producenta oraz 

numer referencyjny produktu? Dane te zapewnią pełną kompatybilność urządzeń, a  tym samym 

zagwarantują brak zakłóceń w ich pracy, wiarygodny odczyt oczekiwanego parametru oraz pełne 

bezpieczeństwo dla pacjenta. 

Odp. Zamawiający nie stawia wymagania opisanego w pytaniu.  

Część 4 zamówienia 

Pytanie 15  

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie Nr  poz. 1 i 2 szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym 

wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych  Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu 

postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych? 

Odp. Zamawiający Wymaga aby szczoteczki spełniały wymagania określone przez Ministra Zdrowia. 

Pytanie 16  

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie Nr  poz. 1 szczoteczki cytologiczne  o włoskach bocznie 

ułożonych, równoległych do trzonu, której środkowa usztywniona część posiada włoski położone 

prostopadle do trzonu, co umożliwia jednoczesne pobieranie zwiększonej ilości komórek gruczołowych z 

kanału szyjki macicy oraz komórek nabłonka płaskiego z szyjki  i strefy transformacji ? 
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Odp. Tak, należy zaoferować szczoteczki opisane w pytaniu. 

Pytanie 17 poz. 1 i 2  

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli w poz. 1 i 2  pisząc szczoteczka długa i krótka. 

Odp. Szczoteczka długa – długość szczoteczki (miotełki z usztywnionym trzonem) wynosi 35 mm.  

Szczoteczka krótka - długość szczoteczki (miotełki) wynosi 30 mm. 

Część 6 zamówienia 

Pytanie 18 pozycje 4 – 6  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich 

odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również 

złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji z Części 6 

zamówienia. 

Pytanie 19 poz. 7, poz. 10  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka w wymaganiach stawianych w SIWZ, pkt. III 

„Zamawiający wymaga od wykonawców składających ofertę dostarczenia razem z ofertą próbek 

następujących towarów:  

poz. 7 – 1 rolka  - Papier do EKG Philips Medical, PageWriter, drukarka M3708A (bloczki) 

poz. 10 – 1 rolka – Zestaw do inhalacji dla dzieci (maska z nebulizatorem) różne rozmiary.  Czy Zamawiający 

nie pomylił się i chciałby sprawdzić oryginalność papierów zaoferowanych w pozycji 6 oraz pozycji 9?  

Odp. Przepraszamy jest to omyłka niewychwycona na etapie weryfikacji SIWZ. Zamawiający wymaga 

dostarczenia wraz z ofertą próbek towarów z poz. 6:  Papier do USG f. BK Medical typ Flex Focus 400 i poz. 

9: papier do USG f. Philips typ Affiniti model 50 części 6 zamówienia. 

Pytanie 20, poz. 12  

Prosimy o wyjaśnienie jaki mankiet z podanych poniżej jest wymagany przez Zamawiającego:  

a) Mankiet - z pojedynczą rurką, nylon, dziecięcy długi, 12-19cm. Wymiary 44,5 cmx 8,9 cm 

b) Mankiet - TRU-CUFF z pojedynczą rurką, nylon, mały dla dorosłego długi, 17-25 cm. 

Wymiary 52,1cm x 11,2 cm 

c) Mankiet - TRU-CUFF z pojedynczą rurką, nylon, dla dorosłego długi, 23-33cm.Standard 

Wymiary 64,8cm x 14,7 cm 

d) Mankiet - TRU-CUFF z pojedynczą rurką, nylon, dla dużego dorosłego długi, 31-40cm. 

Wymiary 81,5cm x 17,8 cm 

Odp. Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu dla poz. 12 części 6 zamówienia. Zamawiający 

wymaga zaoferowania mankietu do ciśnieniomierza Panasonic EW 3106 EW – BU15/EW-BU75 w 

rozm. 20-34 cm i 35-44 cm 

Część 7 zamówienia 

Pytanie 21 poz. 19 

Prosimy o dopuszczenie słojów plastikowych z podziałką do 2,5 ml. 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza słojów opisanych w pytaniu 

Pytanie 22, poz. 3  

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i podanie ceny za opakowanie 

a`100 sztuk, co daje 500 opakowań.   

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza  podanie ceny za opakowanie a`100 sztuk, co daje 500 

opakowań. 
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Pytanie 23, poz. 4  

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i podanie ceny za opakowanie 

a`100 sztuk, co daje 90 opakowań.   

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza podania ceny za opakowanie. Należy podać cenę za 1 sztukę 

fartucha pakowanego w opakowanie jednostkowe. 

Pytanie 24, poz. 7  

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i podanie ceny za opakowanie 

a`75 sztuk, co daje 380 opakowań.   

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza  podanie ceny za opakowanie 75 sztuk z odpowiednim 

przeliczeniem ilości. 

Pytanie 25, poz.12  

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i podanie ceny za opakowanie 

a`50 sztuk, co daje 950 opakowań.   

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza  podanie ceny za opakowanie a`50 sztuk, co daje 950 

opakowań.   

Pytanie 26, poz. 13  

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i podanie ceny za opakowanie 

a`50 sztuk, co daje 250 opakowań.  

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza  podanie ceny za opakowanie a`50 sztuk, co daje 250 

opakowań. 

Pytanie 27, poz. 15  

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i podanie ceny za opakowanie 

a`100 sztuk, co daje 5 opakowań.  

 Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza  podanie ceny za opakowanie a`100 sztuk, co daje 5 opakowań.  

 

Pytanie 28, poz. 17  

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i podanie ceny za opakowanie 

a`144 sztuk, co daje 220 opakowań.   

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza  podanie ceny za opakowanie 144 sztuki z odpowiednim 

przeliczeniem ilości 

Pytanie 29, poz. 20  

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i podanie ceny za opakowanie 

a`50 sztuk, co daje 100 opakowań.   

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza  podanie ceny za opakowanie a`50 sztuk, co daje 100 

opakowań. 

Pytanie 30, poz. 29  

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i podanie ceny za opakowanie 

a`100 sztuk, co daje 100 opakowań.   

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza  podanie ceny za opakowanie a`100 sztuk, co daje 100 

opakowań. 

Pytanie 31, poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret z gumką w rozmiarze uniwersalnym, o średnicy 

53cm? 
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Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza czepek opisany w pytaniu. 

Pytanie 32, poz. 4 

Czy Zamawiający na myśli fartuchy foliowe typu „przedniak” pakowane pojedynczo w woreczki 

foliowe w opakowaniach zbiorczych a’100 szt.? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza fartuchy opisane w pytaniu. 

Pytanie 33, poz. 5 

Czy Zamawiający ma na myśli kaczkę jednorazową na mocz z zastawka antyzwrotną zapobiegającą 

cofaniu się moczu oraz z obrotowym lejkiem z uchwytem ? 

Odp. Zamawiający dopuszcza kaczkę na mocz opisaną w pytaniu. 

Pytanie 34, poz. 6 

Czy Zamawiający oczekuje kieliszków szklanych do leków sklasyfikowanych jako wyrób 

medyczny, stawka VAT 8% ? 

Odp. Zamawiający dopuszcza kieliszki opisane w pytaniu. 

Pytanie 35, poz. 13 

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze pakowane w woreczku foliowym po 10 x 10 szt. ? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ochraniacze pakowane w woreczki po 10 x 10 szt. 

Pytanie 36, poz. 15 

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje patyczków do cytologii z wacikiem, czy 

bez wacika ? 

Odp. Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania patyczków do cytologii z wacikiem. 

Pytanie 37, poz. 16 

Czy Zamawiający ma na myśli utrwalacz o pojemności min. 200 ml ? 

Odp. Zamawiający wymaga aby pojemność preparatu w aerozolu do utrwalania cytologii wynosiła 

150 – 200 ml. 

Pytanie 38, poz. 19 

Czy Zamawiający dopuści słój „tulipan” na mocz plastikowy ? 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza słoja na mocz opisanego w pytaniu 

Pytanie 39, poz. 23 

Czy Zamawiający dopuści worek z żelem do okładów w rozmiarze 29 x 12cm lub 26 x 16cm? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza worki żelowe opisane w pytaniu 

Pytanie 37, poz. 24 

Czy Zamawiający dopuści worek z żelem do okładów w rozmiarze 21 x 38cm ? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza worki żelowe opisane w pytaniu 

Pytanie 40, poz. 25 

Czy Zamawiający dopuści worek stomijny z otworem o średnicy 20 – 70mm ? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza worek stomijny opisany w pytaniu. 

Pytanie 41, poz. 27 

Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący w saszetce 15g na 500ml płynu ? 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza proszku żelującego w saszetce 15g na 500ml płynu 

Część 9 zamówienia 

Pytanie 42, poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania elektrody do EKG noworodkowej, 

pianka PE, żel stały, rozmiar 25x25, opakowanie 50 szt.  
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Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza elektrody opisanej w pytaniu. 

Pytanie 43, poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania elektrodę żelową noworodkową, średnica 

32mm.  

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza elektrodę opisaną w pytaniu. 

Pytanie 44 poz. 2  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Części 9 w pozycji 2 równoważnej elektrody 

noworodkowej z kabelkiem 50 cm, ze standardowym wtykiem DIN 1,5 ( tożsamy z wtykiem 1,6), 

rozmiar elektrody: oval 20mmx25mm. Pozostałe parametry jak w opisie zamawiającego. 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza elektrody opisane w pytaniu. 

Pytanie 45 poz. 3 i 4  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Części 9  w pozycji 3 i 4 równoważnych elektrod EKG 

okrągłych o średnicy 32 mm.  

Jednocześnie informujemy, że elektroda o rozmiarze 46 x 22,5 mm nie jest już produkowana. 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza elektrody opisane w pytaniu. 

Pytanie 46  

Uprzejmie prosimy o podanie numerów katalogowych elektrod dotychczas przez Państwa 

stosowanych w poz. 2-4,celem jak najlepszego doboru asortymentu dla Państwa potrzeb. 

Odp. Pytanie nie dotyczy treści SIWZ 

Pytanie 47 Poz. 2   

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody do Philipsa o długości 50 cm, z 

wtykiem DIN 1,5 mm z podłożem wykonanym z tkaniny w rozmiarze 23x23 mm op. a’ 3 szt.  

Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody opisane w pytaniu. 

Pytanie 48 Poz. 4  

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody noworodkowo/pediatrycznej o średnicy 

ok 30 mm w kształcie kwiatka.  

Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody opisane w pytaniu. 

Pytanie 49 Poz. 2  

Zwracamy się do Zamawiającego od dopuszczenie elektrody z przewodem o średnicy 23x23 mm 

z bezpiecznym wtykiem DIN 1,5 mm, pozostałe parametry bez zmian 

Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody opisane w pytaniu. 

Pytanie 50 poz. 4 

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody w kształcie kwiatka o średnicy ok 29 

mm  

Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody opisane w pytaniu. 

Część 10 zamówienia 

Pytanie 51  

Czy Zamawiający dopuści okularki jednorazowego użytku do fototerapii wykonane z miękkiego 

hipoalergicznego materiału, dostępne w trzech rozmiarach (< 28cm, od 28 do 34 cm i >34cm), z 

regulowanym zapięciem na rzepy, gwarantującym szczelne przyleganie, bezlateksowe, z tylna 

częścią dopasowującą się do kształtu głowy noworodka i kształtem okularków redukującym 

ciśnienie wywierane na gałkę oczną? 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza okularków opisanych w pytaniu. 
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Pytanie 52  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie okularów ochronnych do osobnego pakietu co 

pozwoliłoby na złożenie większej ilości ofert, a tym samym uzyskanie lepszej ceny? 

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie okularków do osobnego pakietu. 

Pytanie 53 poz. 1  

Czy Zamawiający wymaga, aby okularki były mocowane po bokach główki noworodka, co pozwoli na 

łatwiejsze założenie okularków? 

Odp. Zamawiający dopuszcza okularki opisane w pytaniu. 

Pytanie 54 poz. 2  

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości 

konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych. 

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie okularków do osobnego pakietu. 

Pytanie 55 pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w rozmiarach 310mm – 375mm oraz 290mm – 355mm, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza okularków opisanych w pytaniu. 

Pytanie 56 pozycja 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? 

Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionej pozycji do oddzielnego pakietu. 

Pytanie 57 

Dotyczy § 3 ust. 7 wzoru umowy 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru  na  5 dni 

roboczych. 

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i 

następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych 

procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 

2 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle 

przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego. 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy. 

Pytanie 58 

Dot. § 3 ust. 10 wzoru umowy 

W/w ust. zawiera informację: „W okresie obowiązywania umowy, w przypadku trzykrotnego 

opóźnienia w dostawie zamówionych towarów Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia 

umowy  w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.” 

Treść w/w ust  sprawia, że strony są nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie 

w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane 

dostawy do czasu uregulowania należności.  

Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie 

płatności z jednoczesnym odstąpieniem od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Z uwagi na 

powyższe wnosimy o wykreślenie w/w zapisu ze wzoru umowy lub jego modyfikację przez dopisanie: 
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„W okresie obowiązywania umowy, w przypadku trzykrotnego, kolejnego opóźnienia w dostawie 

zamówionych towarów Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy  w trybie 

natychmiastowym, za wyjątkiem sytuacji w której Dostawca odmówi dostarczenia towaru 

Zamawiającemu w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczane produkty. 

Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.” 

Odp.  Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy 

Pytanie 59  

Wzór umowy § 3 ust. 7  

Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymianu towaru na wolny od wad do 5-7 

dni. Termin 2 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed 

uznaniem reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności. Pozostawienie 

zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle 

obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu 

cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna). 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy 

Pytanie 60  

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek w części 2. W pakiecie Zamawiający 

wymaga produktów wielorazowego użytku, dostarczenie bezzwrotnych próbek znacznie podwyższa 

koszt oferty. 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 61  

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do projektu umowy zapisu o następującej 

treści: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”  

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie 

opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.  

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgodę na dopisanie zaproponowanego zapisu do ogólnych 

warunków umowy. 

Pytanie 62 Paragraf  3 ust 8 

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:  

„W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionych towarów 2 dni po terminie o 

którym mowa w ust. 5. lub w ust. 7., Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy, ostateczny 

termin, po upływie którego Zamawiający ma prawo doraźnie dokonać zakupu u innego dostawcy, 

Wykonawca pokrywa tylko i wyłącznie różnicę w cenie towaru.” 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy. 

Pytanie 63 SIWZ III / próbki 

Zwracamy się do Zamawiającego czy zamierza po zamknięciu postępowania zwrócić próbki do 

załącznika 2-2 w związki z wysokim kosztem czujników wielorazowego użytku  

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zwrot próbek dołączonych do oferty dla części 2 zamówienia. 

 

 

 

 
 


