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W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść zapytań i udziela  
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 
„Dotyczy Pakietu nr III poz. 5
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy posiadający dwa otwory boczne?””

Odpowiedź: 
NIE

Pytanie 
„Dotyczy Pakietu nr III poz. 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Wydzielenie tej pozycji 
pozwoli na udział większej liczbie oferentów, a przez to na uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo 
oferty.”

Odpowiedź :
NIE

Pytanie  
„Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od konieczności dołączenia do oferty dokumentów dopuszczających 
do  obrotu  zaoferowane  wyroby i  zastąpienie  ich  oświadczeniem oferenta  o  ich  posiadaniu  i  gotowości 
dostarczenia ich na każde życzenie Zamawiającego.”

Odpowiedź: 
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 
„Czy  Zamawiający  dopuści  opakowanie  testów  kl.  IV  zawierające  250  wskaźników  w  opakowaniu 
perforowanych w połowie czyli 500 testów z odpowiednim przeliczeniem ilości.?”

Odpowiedź: 
TAK

Pytania do projektu umowy:
1)„Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie  
wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?”

Odpowiedź: 
TAK

2) „Czy za dni  robocze  w rozumieniu wzoru  umowy będą uważane  dni  od poniedziałku do  piątku,  za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”



Odpowiedź: 
TAK

3) „Czy Zamawiający może określić, jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie na pewno  
zamówiony?”

Odpowiedź: 
NIE

4) „Czy Zamawiający zgadza się, aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w przypadku co 
najmniej trzykrotnego uchybienia?” 

Odpowiedź: 
NIE

5) „Czy Zamawiający zgadza się aby kara w § 5 ust. 1b była naliczana nie od wartości całej umowy, lecz od  
wartości niezrealizowanej części umowy?”

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie § 5 ust. 1 pkt b):
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 5 % wartości, o której 
mowa w paragrafie 1 pkt2 niniejszej umowy. W takim wypadku kary przewidzianej w lit. a  nie stosuje się.

6) „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej)  treści:  „Strony  mogą  jednak  wyjątkowo  zmienić  ceny  jednostkowe  netto  w  przypadku  
przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia  
umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych  
opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem  
uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?”

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie  
„Dotyczy pakietu V 
Czy Zamawiający dopuści worek jednoczęściowy bez okienka w wymiarze 15 – 60 mm”

Odpowiedź: 
NIE

Pytanie 
„ Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie II opakowanie 250 szt. podzielnych na 500 szt.?”

Odpowiedź: 
TAK

Pytanie 
„Czy kartę katalogową z danymi potwierdzonymi przez producenta, zawierająca zapis o braku zawartości  
metali  ciężkich w produkcie  z  pakietu nr  II,  Zamawiający uzna za  dokument  poświadczający zgodność 
oferty z wymaganiami SIWZ?”

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ.



Pytanie 
„Zadanie I pozycja  1
Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  nie  zaszła  pomyłka  i  Czy  Zamawiający  dopuści  Filtr  mechaniczny  z 
wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych o skuteczności nawilżania 34 mg H2O przy VT= 500 ml, o  
skuteczności  filtracji  dla  bakterii  i  wirusów  99,9999%,  z  portem  do  kapnografii  sterylny  obecnie  
stosowany?”

Odpowiedź: 
TAK, Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu  24.03.2015 r.


