
 

 

SZP/MS 

   Warszawa 26 marca 2020r. 

DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego 
                                        LICZBA STRON: 15 
 
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę jednorazowych materiałów 
medycznych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy: 126-W-D-02-2020. 
_____________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania 
zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
  
Pytanie 1 
Dotyczy zapisów SIWZ rozdz. 3 pkt 3 
Zamawiający wymaga w tym punkcie, aby dostarczone wyroby posiadały oryginalne etykiety 
sporządzone w języku polskim. Zgodnie z art. 14 pkt 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 
medycznych, dopuszcza się dla wyrobów przeznaczonych do używania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej dostarczanych profesjonalnym użytkownikom (nie pacjentom) oznakowania lub instrukcje 
obsługi w języku angielskim. Opakowania zastosowane przez producenta SARSTEDT AG&Co posiadają 
informacje w języku angielskim oraz wyrażone są za pomocą zharmonizowanych symboli  
i rozpoznawalnych znaków. Poza tym dostarczane są do profesjonalnego użytkownika, jakim jest 
personel medyczny szpitala. Dlatego prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez wyroby 
oryginalnych etykiet w języku polskim (dotyczy Zakres 7), jako dostosowanie do istniejących przepisów 
wynikających z ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. 
  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania przez zaoferowanie w zakresie nr 7 produkty 
oryginalnych etykiet w języku polskim jeżeli ich opakowania posiadają oznakowania wyrażone  
za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych znaków.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 2 
Dotyczy Formularza ofertowego i Formularza Cenowego 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na pozostawienie w formularzu 
ofertowym i formularzu cenowym tylko tych pozycji (Zakresów), na które Wykonawca składa ofertę. 
  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę.  
_________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

Pytanie 3 
Dotyczy SIWZ 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami, które mają wypełnić 
Wykonawcy, w formie edytowalnej na stronie internetowej lub przesłanie na adres mailowy. 
  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż na prośbę Wykonawców przesłaną na adres mailowy podany w SIWZ, 
udostępnia edytowalną wersję specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.   
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 4 
Dotyczy § 4 ust. 1 Projektu Umowy  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy 
jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”.  
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się 
m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, 
koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży 
towaru o takiej wartości. 
  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 5 
Dotyczy § 7 Projektu Umowy 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana 
była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest 
zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny 
oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania 
zamówienia. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 6 
Dotyczy § 6 ust. 4 Projektu Umowy 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 
zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu w § 6 ust. 4 projektu umowy poprzez wprowadzenie  
5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 7 
Dotyczy § 7 ust. 1 Projektu Umowy 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:  
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych, w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:  
1. Wykonawca w razie nie dostarczenia przedmiotu niniejszej Umowy w terminie zapłaci 
Zamawiającemu (na żądanie Zamawiającego) karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto 
niedostarczonej części zamówienia jednostkowego za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 
10% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia jednostkowego. 
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.    
_________________________________________________________________________ 
Pytanie 8 
Dotyczy zakresu nr 5 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze uniwersalnym 71x116cm lub 71x180cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 9 
Dotyczy zakresu nr 5 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści sterylne szpatułki laryngologiczne? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnych szpatułek laryngologicznych, spełniających pozostałe 
wymogi SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 10 
Dotyczy zakresu nr 8 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści mandryn intubacyjny 3,3mm lub 4,7mm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 11 
Dotyczy zakresu nr 8 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową bez poprzeczek zabezpieczających przed wklinowaniem 
nagłośni? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 12 
Dotyczy zakresu nr 8 poz. 8-12 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby mankiet miał potwierdzoną klinicznie zmniejszoną 
przenikalność dla podtlenku azotu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_________________________________________________________________________ 
Pytanie 13 
Dotyczy zakresu nr 9 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
ilości? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 14 
Dotyczy zakresu nr 9 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny o przepływie 350 ml/min, w opakowaniu typu sztywny 
blister-pack? 



 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 15 
Dotyczy zakresu nr 10 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zawór dostępu żylnego o przepływie 21 l/h? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 16 
Dotyczy zakresu nr 10 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez zastawki zabezpieczającej lek przed wyciekaniem? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 17 
Dotyczy zakresu nr 23 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L i XL? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie fartucha tylko w rozmiarze L i XL, spełniającego 
pozostałe wymogi SIWZ.  
_________________________________________________________________________ 
Pytanie 18 
Dotyczy zakresu nr 23 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem poliestrowym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 19 
Dotyczy zakresu nr 23 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej 39g/m2 (przód  
i rękawy) oraz włókniny polipropylenowej 27g/m2 (tył), z mankietem poliestrowym, w kolorze 
niebieskim? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie fartucha o ww. parametrach, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 20 
Dotyczy zakresu nr 23 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z foli o grubości 0,02mm w rozmiarze uniwersalnym 
71x116cm lub 71x180cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
 
 



 

Pytanie 21 
Dotyczy zakresu nr 23 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści maseczki 3 warstwowe? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maseczek 3 warstwowych, spełniających pozostałe wymogi 
SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 22 
Dotyczy zakresu nr 23 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści kapcie z podeszwą wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 
90g/m2? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   
_________________________________________________________________________ 
Pytanie 23 
Dotyczy zakresu nr 28  
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty w kolorze niebieskim? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ochraniaczy na buty w kolorze niebieskim, spełniających 
pozostałe wymogi SIWZ.   
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 24 
Dotyczy zakresu nr 42  
Czy Zabawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej  
i wirusowej 99,99%, o przestrzeni martwej 95ml? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
__________________________________________________________________________ 
Pytanie 25 
Dotyczy zakresu nr 3 poz. 1 
Czy zamawiający dopuści miarki bez podajnika? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 26 
Dotyczy zakresu nr 3 poz. 1 
Czy zmawiający dopuszcza podajnik w postaci haczyka mocowanego do powierzchni lub prosimy  
o podanie parametrów podajnika? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.    
_________________________________________________________________________ 
Pytanie 27 
Dotyczy zakresu nr 3 poz. 1 
Czy zmawiający dopuści produkt niesterylny? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  



 

_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 28 
Dotyczy zakresu nr 3 poz. 1 
Czy zmawiający odstąpi od wymogu produktu czystego mikrobiologicznie? Produkt podczas procesu 
produkcji nie ulega zanieczyszczeniu, które oddziaływałoby na użytkownika. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 29 
Dotyczy zakresu nr 5 poz. 1, 3 
Czy zmawiający odstąpi od wymogu produktu czystego mikrobiologicznie? Produkt, niejałowy, podczas 
procesu produkcji nie ulega zanieczyszczeniu, które oddziaływałoby na użytkownika. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
___________________________________________________________________________ 
Pytanie 30 
Dotyczy zakresu nr 5 poz. 2 
Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 31 
Dotyczy zakresu nr 5 poz. 2 
Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego 
użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 
mikronów, w rozmiarze uniwersalnym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 32 
Dotyczy zakresu nr 6 poz. 1 
Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z 
podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, 
dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, 
dren posiada zakończenie obłe z dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 
mm, komora dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, 
saszetka środka myjącego? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.    
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 33 
Dotyczy zakresu nr 9 poz. 1 
Czy zamawiający wymaga aby na opakowaniu była umieszczona nazwa importera/dystrybutora? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.    
____________________________________________________________________________ 
 



 

 
Pytanie 34 
Dotyczy zakresu nr 9 poz. 1 
Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 35 
Dotyczy zakresu nr 14 poz. 1 i 4 
Czy Zamawiający wrazi zgodę na zwiększenie w ilości w formularzu cenowym w zakresie nr. 14 
akcesoria do intubacji w pozycji 1 oraz 4? Maski typu LMA Fastrach są pakowane po 10 sztuk, w ilości 2 
sztuk nie będziemy mogli zrealizować Państwu takiego zamówienia. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 36 
Dotyczy zakresu nr 9 poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga koreczków z trzpieniem poniżej krawędzi co znacznie zwiększa 
bezpieczeństwo i aseptykę pracy? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.    
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 37 
Dotyczy zakresu nr 9 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w koreczków pakowanych po 100szt/op z możliwością 
przeliczenia w formularzu cenowym. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 38 
Dotyczy zakresu nr 9 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego , wykonanego z poliwęglanu, objętość 
wypełnienia 0,32ml, sterylny, wytrzymałość 4,5 bara, możliwość zamiany pozycji pokrętła w zakresie 
360 stopni, bez wyczuwalnego identyfikatora, wolny od lateksu i ftalanów. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.    
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 39 
Dotyczy zakresu nr 9 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego odpornego na lipidy, cytostatyki  
i tłuszcze, posiada wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty-zamknięty. Kranik zapewnia równomierny 
przepływ płynów, wytrzymałość : ciśnienie olejów 20 barów , każde wejście kranika jest zabezpieczone 
koreczkiem. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  



 

____________________________________________________________________________ 
Pytanie 40 
Dotyczy zakresu nr 9 poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie kranika z jednym długim ramieniem i dwoma krótkimi. 
• Wykonany z poliwęglanu. 
• Wytrzymałość do 5 bar. 
• Możliwość tłoczenia lipidów i chemioterapeutyków. 
• kraniki posiadają wyczuwalny i optyczny (podwójny) identyfikator przepływów w pozycji 
otwarty/zamknięty, co zapewnia użytkownikowi bardzo szybką i wygodną regulację przepływów. 
• Nietoksyczny.  
• Opakowanie jednostkowe : blister papierowo – foliowy.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 41 
Dotyczy zakresu nr 16 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 26G (0,60x19mm) wykonanej z biokompatybilnego 
poliuretanu, wyposażona w cztery paski radiocieniujące, zastawkę antyzwrotną oraz elastyczne 
skrzydełka, igła potrójnie ścięta z tylnym szlifem, cienkie ścianki cewnika, sterylna, nietoksyczna, 
niepirogenna. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaniuli o ww. parametrach, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 42 
Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością  
do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach? 
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen  
z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas 
cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający  dopuszcza  podanie  cen  jednostkowych  za  1  szt.  wyrobów  z  dokładnością  do trzech 
lub czterech miejsc po przecinku, pod warunkiem iż cena ta stanowić będzie wyłącznie element 
kalkulacyjny ceny wynikowej (wartości netto i brutto pozycji oraz zakresu), która zostanie podana  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
___________________________________________________________________________ 
Pytanie 43 
Dotyczy zapisów Projektu Umowy 
 Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do umowy: 
Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku 
zaprzestania produkcji oferowanego wyboru przez producenta.  
Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 
oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji.  
Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie.  
 
Uzasadnienie:  
Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw 
innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla dystrybutora 
pod pretekstem gołosłownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta. 
 



 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.    
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 44 
Dotyczy zakresu nr 9 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego o wytrzymałości 3 barów. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.    
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 45 
Dotyczy zakresu nr 9 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników w opakowaniu typu blister (folia-papier). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.    
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 46 
Dotyczy zakresu nr 9 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego o minimalnym przepływie 490ml/min. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.    
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 47 
Dotyczy zakresu nr 16  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej przeznaczonej do małych, delikatnych żył  
u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. 
Posiadającej wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiającej kaniulację 
naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG. Wykonana  
z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający 
natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego 
potwierdzenia wypływu krwi. 
26G – fioletowy -  0,6 x 19 mm. – przepływ 14 ml/min 
Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty 
ważności na opakowaniu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza.   
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 48 
Dotyczy zakresu nr 42 poz. 1 
Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny o budowie harmonijkowej bez 
warstwy elektrostatycznej z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci posiadający 
przestrzeń martwą 55 ml? Pozostałych parametrach zgodnie z SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  
____________________________________________________________________________ 
 
 



 

Pytanie 49 
Dotyczy zakresu nr 21  
Czy Zamawiający dopuści test do diagnostyki przedwczesnego pęknięcia wód płodowych ROM Plus 
firmy Clinical Innovations: Test o potwierdzonej badaniami klinicznymi czułości na poziomie 99,5 % 
oraz swoistości na poziomie 90,7%. Czas od momentu pobrania do otrzymania wyniku wynosi 10 
minut. Granica wykrywalności dla IGFBP-1 5ng/ml oraz AFP -150ng/ml. W zestawie fiolka odporna na 
rozlanie oraz wymazówka, przygotowana do złamania we właściwym miejscu, zapobiegająca rozlaniu  
i konieczności powtórzenia testu. Każde opakowanie jest czytelnie oznaczone nazwą producenta, 
nazwą testu oraz datą ważności. Test jednorazowego użytku. Powyżej wymienione parametry 
oferowane są w miejsce parametrów wymaganych wymienionych w pozycji 1 zadania 21 SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 50 
Dotyczy zakresu nr 10 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu bez zastawki, z portem dostępu w postaci luer-lock 
zabezpieczony koreczkiem. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 51 
Dotyczy zakresu nr 23 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha medycznego, ochronnego o rozmiarze uniwersalnym, 
pozostałość zgodnie z SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.    
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 52 
Dotyczy zakresu nr 23 poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha urologicznego o kolorze niebieskim, pozostałość 
zgodnie  z SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 53 
Dotyczy zakresu nr 23 poz. 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski jednorazowej min. dwuwarstwowej, pozostałość 
zgodnie z SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 54 
Dotyczy zakresu nr 23 poz. 7 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 7 z pakietu 23 w celu złożenia ważnej i konkurencyjnej 
cenowo oferty przez większe grono Wykonawców 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  



 

__________________________________________________________________________ 

 
Zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r.: 
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-
epidemicznego, Zamawiający informuje, iż umożliwia komunikację z Wykonawcami  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wszelka korespondencja występująca  
w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów). W związku z powyższym, Zamawiający, na 
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje 
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzając dodatkowe zapisy.  
 
W rozdz. nr 10 SIWZ Zamawiający wskazuje dodatkowy sposób porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, 

w tym przekazywanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji może 
odbywać się za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma”) pod 
adresem: https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami jest 
pani Martyna Strzępka. 
UWAGA:  
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy technicznej platformy eb2b, która udziela 
wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów 
technicznych Platformy. Dane do kontaktu: pomoc techniczna (po polsku): tel. +48 22 428 19 28, 
+48 22 378 39 70, admin@eb2b.com.pl; pomoc techniczna (po angielsku): tel. +48 600 390 036 
support@eb2b.com.pl. Godziny pracy: pn. – pt. godz. 8:00 - 16:00. W nagłych przypadkach tel. 
600 390 036 lub 722 323 222. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ). Wniosek należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej 
w zakładce „Pytania / Informacje” poprzez wybór przycisku „Nowe/Wysłane” a następnie „Dodaj 
pytanie / komentarz”.  

4. Treść pytań (bez ujawnienia źródła) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu 
modyfikacji SIWZ, Zamawiający udostępni Wykonawcom (za pośrednictwem Platformy) na 
zasadach określonych w ustawie. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ  
a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji 
zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

5. Pod pojęciem elektronicznej platformy eb2b należy rozumieć narzędzie umożliwiające realizację 
procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej, służące  
w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń. 

6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na Platformie. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie oraz 
korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 

7. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z elektronicznej platformy zakupowej eb2b 
określa Regulamin Platformy (dostępny pod adresem internetowym 
https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku 
posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone 
w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący. 

8. Instrukcja korzystania z elektronicznej platformy eb2b: 

 w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” Wykonawca wybiera niniejsze 
postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi 
odpowiednio do formularza rejestracyjnego – w  przypadku, kiedy Wykonawca nie posiada 
konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania 
konta na Platformie; 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/
mailto:admin@eb2b.com.pl
mailto:support@eb2b.com.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms


 

 po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną 
(e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja 
nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h 
roboczych); 

 zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po 
wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie 
akceptowane przez Platformę; 

 w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja 
postępowania (SIWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu 
na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników 
jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie 
załączniki organizatora”. 

9. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 

 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej  
niż 2 mb/s; 

 komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB,  procesor Intel 
IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze 
wersje; 

 zainstalowana dowolna najnowsza wersja  przeglądarki internetowej; w przypadku Internet 
Explorer minimalnie wersja 11.0.; 

 włączona obsługa JavaScript; 

 zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat 
Reader dla plików w formacie .pdf). 

10. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SIWZ, należy wczytać jako 
załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych 
użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”. 
Maksymalny rozmiar wczytywanych na Platformę plików wynosi 50 MB.  
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów  
lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez Wykonawcę przy użyciu zakładki 
„Załączniki” w trakcie etapu składania ofert/wniosków. 
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane przez Wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie zamawiającego), 
składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. 
Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji  
lokalnej itp., także składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. 

11. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
700 z późn. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, 
.docx, .rtf lub .odt. pades, xades. 
Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf. 

12. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

 dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się zastosowanie podpisu w formacie PAdES; 

 dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie podpisu wewnętrznego  
w formacie XAdES. 

13. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 
wczytania do Platformy. 

14. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania  
i oznaczania czasu odbioru danych: 



 

 szyfrowanie  za pomocą protokołu TLS; 

 formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8; 

 wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością  
co do setnej części sekundy; 

 pliki oferty wczytane przez wykonawcę na Platformę i zapisane, widoczne są  
w Platformie jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po 
odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert; 

oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego 
datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data 
przesłania”. 
 
W rozdz. nr 12 SIWZ Zamawiający wskazuje dodatkowy sposób przygotowania  
i  złożenia oferty:  
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim 

pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” wraz z „Formularzem cenowym. Opisem 
przedmiotu zamówienia”. 

3. Wraz z ofertą powinny być złożone: 
1)  Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 7.1 SIWZ – w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym; 
2)  Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.   

3)  Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu 
elektronicznego) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych 
wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych  
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca 
wskazał to wraz ze złożeniem oferty.  

4. Zgodnie z przepisem art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo do dokonania czynności 
prawnej – złożenia oferty, która na mocy przepisu art. 10a ust. 5 uPzp musi być sporządzona, pod 
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, powinno być udzielone w tej samej formie. W takim przypadku pełnomocnictwo 
należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.  

5. W przypadku, gdy szczególna forma pełnomocnictwa nie jest wymagana (nie obejmuje swoim 
zakresem uprawnienia do dokonywania czynności prawnych w postępowaniu, dla których 
wymagana jest szczególna forma elektroniczna), może ono zostać złożone  
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo elektronicznej kopii poświadczonej za 
zgodności z oryginałem przez notariusza opatrzonej jego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze 
lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami  
na własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom 
określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz w 
aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

8. Zamawiający zaleca: 



 

1) zastosowanie podpisu w formacie PAdES dla dokumentów w formacie .pdf, 
2) zastosowanie podpisu wewnętrznego w formacie XAdES dla dokumentów  

w formacie innym niż .pdf. 
Ofertę oraz wszystkie towarzyszące jej oświadczenia oraz dokumenty sporządza się  
z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z formatów danych określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U.  
z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, 
.docx, .rtf lub .odt. 

9. Wykonawca winien wczytać ofertę jako załącznik na Platformie, według Instrukcji korzystania z 
Platformy, przy użyciu zakładki „Załączniki”.  

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  
z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z 
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. (np. złożenie oferty  
w zakładce Pytania/Informacje) 

11. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty polega na 
usunięciu plików składających się na ofertę.  

12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

13. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U.  
z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.). W takim przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część 
oferty wyodrębnić w postaci niezależnych plików i wczytać je wraz z ofertą   
w sposób określony w Instrukcji korzystania z Platformy dla tego rodzaju informacji (wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”). 
Zamawiający zaleca, aby pliki zawierające informacje zastrzeżone, jako tajemnica 
przedsiębiorstwa zostały przez Wykonawcę nazwane przy użyciu zwrotu ”informacje stanowiące 
tajemnice przedsiębiorstwa”. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca nie 
później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

14. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu.  
15. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące: adresu Wykonawcy,  

nr REGON oraz NIP, adres internetowy (URL), oraz numer telefonu/faksu; imię  
i nazwisko osoby umocowanej do podpisania umowy. 

16. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 ze zm.), zwanym dalej 
„rozporządzeniem” składane są (na Platformie w zakładce „Pytania/Informacje”) w oryginale  
w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,  
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  



 

18. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,  
o której mowa w punkcie 17 powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. 

19. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona 
kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

20. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone  
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

21. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  
o których mowa w pkt. 7.7 i 7.8 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie 
z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty. W takim przypadku, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  

22. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
W przypadku braku możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty, wniosków i innych dokumentów 
w postaci elektronicznej, Wykonawca ma możliwość złożenia ich w sposób tradycyjny, opisany 
pierwotnie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
___________________________________________________________________________________ 
Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.  
Nowy termin składania ofert:  do 07.04.2020 r. do godz. 11:00 
Nowy termin otwarcia ofert: 07.04.2020 r. o godz. 11:30 
Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 
CZŁONEK ZARZĄDU  
 
Agnieszka Łyda 


