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Uczestnicy 

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym wariant 1  

pn. Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej wyrobów medycznych i produktu leczniczego. 

Oznaczenie sprawy: 09/ZP/2022 

 

 

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela 

pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami). 

 

Pytanie 1 

„Pakiet 6, poz. 13 

Czy Zamawiający dopuści myjki z białym mydłem, okrągły kształt, bez folii wewnątrz, zewnętrzne warstwy 

o gramaturze min. 20 g/m2. (włóknina polipropylenowa) + 70 g/m2 (włóknina typu Molton)?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2 

„Pakiet 6, poz. 16 

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli wykonany z włókniny typu polipropylen o gramaturze min. 20 g/m2, 

skład: poszewka na poduszkę 70 x 80 cm + 10 cm zakładka, poszwa 160 x 200 cm, prześcieradło 160 x 210 

cm, kolor zielony?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 3 

„Pakiet 6, poz. 16 

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w kolorze niebieskim?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 4 

„Pakiet nr 4. Poz. 1 

Czy zamawiający dopuści trzyrzędowy stapler okrężny wygięty jednorazowego użytku w rozmiarach 25, 26, 

29 i 32 mm o długości trzonu 18 cm, o wysokości zszywki 4,5 mm przed zamknięciem i regulowaną 

wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,0 mm do 2,5 mm, antypoślizgowa rękojeść, ergonomiczna 

konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału, op. 1 szt.?” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie 5 

„Pakiet nr 4. Poz. 2  

Czy Zamawiający dopuści uniwersalną jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego przeznaczona do 

ładunków prostych wykonujących zespolenie o długości 45 i 60 mm, rękojeść dostępna w 3 długościach 

(otwartej – wraz z ładunkiem 29cm dla 45 mm lub 30,5 mm dla 60 mm, laparoskopowej – wraz z ładunkiem 

34cm dla 45mm lub 35,5 cm dla 60 mm, stapler posiadający dwie dźwignię: 1 zamykająca, 2 spustowa 

odpalająca ładunek, konstrukcja staplera umożliwiająca jego wielokrotne zamykanie i otwieranie, ramię 

staplera wyposażone w ergonomiczne obrotowe pokrętło sterujące umożliwiające zarówno rotację 360° jak                                  

i artykulację min. 45° bez konieczności styku z tkanką, artykulacja jednym placem wskazującym do 20°, 

powyżej całą ręką z możliwością 12 krotnego wystrzału?” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 6 

„Pakiet nr 4. Poz. 3  

Czy zamawiający dopuści Ładunek endoskopowy do staplera liniowego endoskopowego, tnącego z nożem 

o dł. 45 mm, długości linii szycia 45 mm i linii ciecia 41 mm, jednorazowy nóż w ładunku, 2 potrójne rzędy 

naprzemiennie ułożonych zszywek, wysokość zszywek przed zamknięciem 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm 

(biały)?” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 7 

„Pakiet nr 4. Poz. 4  

Czy zamawiający dopuści Ładunek endoskopowy do staplera liniowego endoskopowego, tnącego z nożem 

o dł. 45 mm, długości linii szycia 45 mm i linii ciecia 41 mm, jednorazowy nóż w ładunku, 

2 potrójne rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,5 mm, po 

zamknięciu 1,5 mm (niebieski)?” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 8 

„Pakiet nr 4. Poz. 5  

Czy Zamawiający dopuści ładunek endoskopowy do staplera liniowego endoskopowego, tnącego z nożem 

o dł. 45 mm, długości linii szycia 45 mm i linii ciecia 41 mm, jednorazowy nóż w ładunku, 2 potrójne rzędy 

naprzemiennie ułożonych zszywek, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,75 mm 

(złoty)?” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 9 

„Pakiet nr 4. Poz. 6  

Czy Zamawiający dopuści ładunek endoskopowy do staplera liniowego endoskopowego, tnącego z nożem 

o dł. 45 mm, długości linii szycia 45 mm i linii ciecia 41 mm, jednorazowy nóż w ładunku, 2 potrójne rzędy 



                      

                 SZPITAL W PROSZOWICACH 

 

 

 

 
  SAMODZIELNY PUBLICZNY              tel. centrala: 012 386 51 05      e-mail: sekretariat@spzoz.proszowice.pl 
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ         sekretariat: 012 3865102          NIP: 682-14-36-049 
         W PROSZOWICACH                    fax: 012 386 14 00                    REGON: 000300593 
            ul. Kopernika 13                          dyrektor: 012 386 51 00           KRS: 0000003923 
         32-100 Proszowice 

naprzemiennie ułożonych zszywek, wysokość zszywek przed zamknięciem 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm 

(zielony)?” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 10 

„Pakiet nr 4. Poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści ładunek endoskopowy do staplera liniowego endoskopowego, tnącego z nożem 

o dł. 60 mm, o długość linii szycia 60 mm, długość linii cięcia 56mm, jednorazowy nóż w ładunku, 2 potrójne 

rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 

1,5 mm (niebieski).” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 11 

„Pakiet nr 4. Poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści ładunek endoskopowy do staplera liniowego endoskopowego, tnącego z nożem 

o dł. 60 mm, o długość linii szycia 60 mm, długość linii cięcia 56mm, jednorazowy nóż w ładunku, 2 potrójne 

rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek, wysokość zszywek przed zamknięciem 4,1 mm, po zamknięciu 

2 mm (zielony)” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 12 

„Pakiet nr 4. Poz. 9  

Czy Zamawiający dopuści ładunek endoskopowy do staplera liniowego endoskopowego, tnącego z nożem 

o dł. 45 mm, długości linii szycia 45 mm i linii ciecia 41 mm, jednorazowy nóż w ładunku, 2 potrójne rzędy 

naprzemiennie ułożonych zszywek, wysokość zszywek przed zamknięciem 4,4 mm, po zamknięciu 2,2 mm 

(czarny)?” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 13 

„Pakiet nr 4. Poz. 10  

Czy Zamawiający dopuści ładunek endoskopowy do staplera liniowego endoskopowego, tnącego z nożem 

o dł. 60 mm, o długość linii szycia 60 mm, długość linii cięcia 56mm, jednorazowy nóż w ładunku, 2 potrójne 

rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,75 

mm (złoty) lub wysokość zszywek przed zamknięciem 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm (biały) do wyboru 

przez Zamawiającego?” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 14 

„Pakiet nr 4. Poz. 11 i 12 

Czy Zamawiający dopuści bezwęzłowe wchłanialne urządzenie do zamykania ran - nić monofilamentowa 



                      

                 SZPITAL W PROSZOWICACH 

 

 

 

 
  SAMODZIELNY PUBLICZNY              tel. centrala: 012 386 51 05      e-mail: sekretariat@spzoz.proszowice.pl 
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ         sekretariat: 012 3865102          NIP: 682-14-36-049 
         W PROSZOWICACH                    fax: 012 386 14 00                    REGON: 000300593 
            ul. Kopernika 13                          dyrektor: 012 386 51 00           KRS: 0000003923 
         32-100 Proszowice 

z polydioksanonu z powleczeniem antybakteryjnym – triclosan w kolorze fioletowym z okrągła igłą 26mm, 

½ koła, długość nici 30 cm pętla, w poz.12 grubość 2/0 a w poz. 13 grubość nici 3/0, op. 12 sztuk?” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 15 

„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 w poz. 4 wymaga zaoferowania szczoteczek cytologicznych, których 

efektywność została klinicznie udokumentowana?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 16 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu numer 6 pozycji numer 22? Pozwoli to na 

zwiększenie konkurencyjności, a tym samym uzyskanie niższej ceny w przedmiotowym postępowaniu.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 17 

„W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Zleceniobiorcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust 5 projektu umowy – 5 dniowego terminu na 

rozpatrzenie reklamacji.” 

Odpowiedź: 

Zapis pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 18 

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zleceniodawca dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1: 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy obowiązywać je 

będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów: 

a) w razie zwłoki w dostawie zamówienia lub dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem lub 

niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy 

Wykonawca zapłaci na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 25 złotych, w przypadku gdy 

zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 złotych, 50 złotych w przypadku gdy zamówienie 

którego dotyczy kara będzie niższe niż 400 złotych, 50 zł złotych w przypadku gdy zamówienie którego 

dotyczy kara będzie niższe niż 600 złotych, 75 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara 

będzie niższe niż 800 złotych i 100 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe 

niż 800 złotych za każdy dzień zwłoki lub za każdy dzień do czasu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnych 

z umową; jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej w dostawie części zamówienia/ 

przedmiotu umowy dostarczonego niezgodnie z zamówieniem/ wadliwego przedmiotu umowy 

b) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w ciągu jednego miesiąca od daty 

złożenia przez Zamawiającego stosownego zamówienia lub niedostarczenia w tym terminie przedmiotu 

umowy wolnego od wad Wykonawca zapłaci na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % 

wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy określonej w paragrafie 1 pkt 2 niniejszej 

umowy. W takim wypadku kary przewidzianej w lit. a powyżej nie stosuje się. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną w przypadku odstąpienia przez niego od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części 

przedmiotu umowy określonej w paragrafie 1 pkt 2 niniejszej umowy jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło 

przed wykonaniem połowy wartości umowy, a jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło po zrealizowaniu połowy 

wartości umowy określonej w paragrafie 1 pkt 2 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę 

w wysokości 5% połowy określonej powyżej wartości umowy.” 

Odpowiedź: 

Zapis pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 19 

„Pakiet 13, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową zgodnie z poniższymi parametrami: 

• Wykonana z medycznego CPV 

• Przezroczysty, elastyczny mankiet uszczelniający o eliptycznym kształcie, zapewnia bezpieczną 

kontrolę oddechu 

• Automatycznie wyprofilowany korpus maski z oznaczeniem przedziału wagowego pacjenta, objętości 

mankietu, ciśnienia wypełnienia mankietu oraz rozmiaru 

• Uniwersalny, przeźroczysty łącznik 15 mm 

• Przezroczysty balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru maski oraz maksymalnej objętości mankietu 

• Barwione kolorystycznie zabezpieczenie zastawki 

• Nie zawiera lateksu 

• Nie zawiera ftalanów 

• Jednorazowego użytku 

• Sterylizowany tlenkiem etylenu 

• Pakowanie: 1 sztuka / papier - folia” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 20 

„dot. §5 ust. 1a) projektu umowy – załącznik nr 4 

Czy Zamawiający zmieni zapis projektu umowy wskazany w §5 ust. 1a) na następujący: 

„w razie zwłoki w dostawie zamówienia lub dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem lub 

niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy 

Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 2% wartości dostawy za każdy dzień 

opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnych z umową”?” 

Odpowiedź: 

Zapis pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 21 

„dot. §5 ust. 1a) projektu umowy – załącznik nr 4 

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o zmianę zapisu dla pakietu nr 5 na następujący: 

„w razie zwłoki w dostawie zamówienia lub dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem lub 

niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy 

Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 5 złote, w przypadku gdy zamówienie 

którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 złotych, 10 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy 
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kara będzie niższe niż 400 złotych,  15 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie 

niższe niż 600 złotych, 20 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 800 

złotych i 25 złote w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 złotych za każdy 

dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnych z umową?” 

Odpowiedź: 

Zapis pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 22 

„dot. §5 ust. 1b) projektu umowy – załącznik nr 4 

Czy Zamawiający zmieni zapis projektu umowy wskazany w §5 ust. 1b) na następujący: 

„w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia 

przez Odbiorcę stosownego zamówienia lub niedostarczenia w tym terminie przedmiotu umowy wolnego od 

wad Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 2% wartości, o której mowa 

w paragrafie 1 pkt. 2 niniejszej umowy. W takim wypadku kary przewidzianej w lit. a powyżej nie stosuje 

się”?” 

Odpowiedź: 

Zapis pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 23 

„Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 38 z pakietu 1 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie 

wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, 

co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej 

wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów 

posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 24 

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy o parametrach 21Gx1,8 mm konfekcjonowane 200 

szt/op.?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 25 

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 – Preparat zawierający substancję: szczepionka BCG do immunoterapii 

(dopęcherzowa) - wymagał będzie szczepu RIVM w systemie instalacyjnym zamkniętym i bezpiecznym dla 

personelu?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie 26 

„Pakiet 1 poz. 34:  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika odcinającego  do terapii dożylnej, trójdrożny  

z przedłużaczem  10 cm  bez DEHP, wykonany z poliwęglanu -tworzywa odpornego na mechaniczne 

pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Białe 
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trójramienne pokrętło  (ramiona tej samej długości) umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników 

i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j.u. objętość 

wypełnienia 1,19 ml, sterylizowany tlenkiem etylenu  x 1 szt.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

 

 

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 

12.05.2022 r. 
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