
 

 

Wołomin, dnia 24.02.2021 r. 

Dotyczy: DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH DLA SZPITALA W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA II 

znak sprawy: ZAM/6-I/2020 

Lp. Pytanie Odpowiedź 
1 ZAD 108 

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość składania 
ofert na wybrane pozycje w pakiecie. 

 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 

2 Zad. 108 poz.1 
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie kompletów wykonanych z 
włókniny SMMS o gramaturze 43g/m2, kolor niebieski. 

 

Zamawiający dopuszcza 

3 Zad 108 po1. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletów w rozmiarach 
M-XXL. 

 
 

Zamawiający nie dopuszcza 



4 Zad. 108 poz.8 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze 30g. 

 

Zamawiający nie dopuszcza 

5 Zad. 108 poz.8 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze 35g. 

 

Zamawiający dopuszcza 

6 Zadanie 108 
poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań wykonanych z 
włókniny typu SMS w kolorze niebieskim, rozmiary S - XXXL? 

 

Zamawiający dopuszcza 

7 Zadanie 108 
Poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł na stół 
operacyjnych o wymiarach 100 x 220 cm, chłonność 4.500 ml? 

 

Zamawiający dopuszcza 

8 Zadanie 108 
Poz 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie standardowej pościeli 
o następujących parametrach: poszwa - 140 x 200 cm, poszewka – 70 
x 80 cm, prześcieradło – 140 x 210 cm (polska włóknina)? 
 

Zamawiający dopuszcza 

9 Zadanie 108 
Poz 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poszew o wymiarach 
140 x 200 cm oraz prześcieradeł o wymiarach 140 x 210 cm (polska 
włóknina)? 
 

Zamawiający dopuszcza 

10 Zadanie 108 
Poz. 7  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie standardowej pościeli 
o następujących parametrach: poszwa - 140 x 200 cm, poszewka – 70 
x 80 cm, prześcieradło – 140 x 210 cm (polska włóknina)? 

Zamawiający dopuszcza 



11 Zadanie 108 
Poz 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o 
gramaturze min. 35 g/m kw. rękaw zakończony mankietem? 
 

Zamawiający dopuszcza 

12 Punkt VIII SIWZ, Wymagania dotyczące Wadium 
Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego 
od wymogu wniesienia wadium. Na mocy art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 
19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami 
COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 
w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), 
dalej Tarcza 4.0, wyłączono obowiązek wnoszenia wadium 
przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązanie to, 
uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, ma się 
przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów 
uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności 
rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie 
występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić koniunkturę 
gospodarczą. Skoro ustawodawca, z uwagi na sytuację ekonomiczno-
gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19, złagodził wymogi 
dotyczące postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów 
unijnych, a więc w odniesieniu do postępowań o najwyższych 
wartościach, to tym bardziej Zamawiający winien rozważyć zasadność 
sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak 
właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postepowania poniżej 
progów unijnych. Dokonując oceny stosowności podejmowanych w 
ramach postępowania działań można sięgnąć do dalszej części 
uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie jako przesłanki mogące 
przemawiać za koniecznością żądania wniesienia wadium (o którym 
mowa w art. 45 ust. 1 ustawy Pzp) wskazano okoliczności skutkujące 
poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące 
wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, 
udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ 
charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  



występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym 
przypadku nie jest celowe. 

 

13 Zadanie nr 2A, pozycje 1 - 3 
Czy Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne o standardowej 
długości, wyposażone w mankiet? 

 

Zamawiający nie dopuszcza 

14 Zadanie 53, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz w formie nożyka o głębokości 
nakłucia 1,5mm? 
 

Zamawiający nie dopuszcza 

15 Zadanie 53, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz w rozmiarze 23 G, o głębokości 
nakłucia 1,8 mm? 

 

Zamawiający nie dopuszcza 

16 Zadanie 53, pozycja 1-2 
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz pakowany a’100 sztuk oraz ich 
wycenę z przeliczeniem ilości do 20 opakowań? 

 

Zamawiający dopuszcza 

17 Zadanie 53, pozycja 3 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji co 
umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty większej liczbie 
wykonawców. 

 

Zamawiający dopuszcza 

18 Zadanie 60, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści klapki jednorazowe z podeszwą wykonaną 
z włókniny polipropylenowej o gramaturze 90g/m2? 

 

Zamawiający nie dopuszcza 

19 Zadanie 73, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 sztuk z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 

 

Zamawiający odstępuje od ww. pozycji w przedmiotowym 
zamówieniu. 

20 Zadanie 73, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści gąbkę w rozmiarze 12cm x 7,5cm x 2,3cm? 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

 
 

Zamawiający nie dopuszcza 



21 Zadanie 73, pozycja 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu? 
Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie atrakcyjnej cenowo oferty 
większej ilości wykonawcom.  

 

Zamawiający dopuszcza 

22 Zadanie 74, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków ze szlifem 
ołówkowym, w rozmiarze 1,2x30 mm z różową nasadką? 

 

Zamawiający dopuszcza 

23 Zadanie 74, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne wyposażone w filtr 
hydrofobowy pełniący tę samą funkcję co zastawka antyzwrotna? 

 

Zamawiający nie dopuszcza 

24 Zadanie 74, pozycja 3 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby kaniule posiadały specjalną 
osłonkę wyposażoną w system kapilar eliminujący przed 
niespodziewaną ekspozycją na krew? 

 

Zamawiający nie dopuszcza 

25 Zadanie 74, pozycja 3 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby kaniule posiadały badania 
kliniczne lub laboratoryjne potwierdzające ograniczenie ryzyka 
występowania zakrzepowego zapalenia żył? 

 

Zamawiający nie dopuszcza 

26 Zadanie 74, pozycja 4 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji z 
bezpieczną kaniulą dożylną co umożliwi złożenie bardziej 
konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. 

 

Zamawiający nie dopuszcza 

27 Zadanie 74, pozycja 5 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji z 
bezpieczną igłą do wstrzykiwaczy insulinowych co umożliwi złożenie 
bardziej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. 

 

Zamawiający nie dopuszcza 

28 Zadanie 74, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne o następujących 
parametrach: 
Osłona igły aktywowana jedną ręką natychmiast po dokonanej iniekcji 

Zamawiający nie dopuszcza 



 Osłonka zintegrowana z igłą 
 Ostrze igły ścięte trójpłaszczyznowo 
 Nasadka igły kodowana kolorystycznie w zależności od 
rozmiaru 
 Słyszalne kliknięcie oznaczające aktywację 
mechanizmu zabezpieczającego 
 Igła pozostaje zamknięta bezpiecznie wewnątrz 
aktywowanej osłony 
 Połączenie zarówno ze strzykawkami luer jak i luer-lock 
 Ostrze zabezpieczone poprzez podwójny mechanizm 
blokady 
 Opakowanie typu blister-pack 
 Opakowanie podstawowe – 50 szt. 
 Nietoksyczna, niepirogenna 
 Sterylizowana tlenkiem etylenu? 

 

29 Zadanie 74, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści bezigłowy łącznik o następujących 
parametrach: 

 

Zamawiający nie dopuszcza 

30 Zadanie 74, pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul pakowane a’250 sztuk 
oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 
176? 

 

Zamawiający nie dopuszcza 



 

31 Zadanie 74, pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne wyposażone w wyraźny 
optyczny identyfikator pozycji „otwarty/zamknięty” (oznaczone kierunki 
przepływu) działający w zakresie 360 stopni? 

 

Zamawiający dopuszcza 

32 Zadanie 74, pozycja 10 
Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul dwufunkcyjne pakowane 
a’100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych 
opakowań do 150? 

 

??? 

33 Zadanie 74, pozycja 11 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby kaniule posiadały badania 
kliniczne? 

 

Zamawiający nie dopuszcza 

34 Zadanie 74, pozycja 11 
Czy Zamawiający dopuści kaniule sterylizowane tlenkiem etylenu? 

 

Zamawiający nie dopuszcza 

35 Zadanie 74, pozycja 11 
Czy Zamawiający dopuści kaniule o następujących parametrach: 
Dla  
- 22G przepływ 36 ml/min; 
- 20G przepływ 56 ml/min; 
- 18G przepływ 90 ml/min; 
- 17G przepływ 142 ml/min; 
- 16G przepływ 200 ml/min; 
- 14G przepływ 305 ml/min; 
- 24G przepływ 23 ml/min? 

 

Zamawiający nie dopuszcza 

36 Zadanie 74, pozycja 12 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę dotętniczą wykonaną z FEP? 

 

Zamawiający nie dopuszcza 

37 Zadanie 74, pozycja 13,14,15 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji z 
kaniulami dożylnymi dla noworodków oraz do kaniul przeznaczonych 
do małych delikatnych żył co umożliwi złożenie bardziej 
konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. 

Zamawiający nie dopuszcza 



 

38 Zadanie 118 A 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie - rękawice diagnostyczne 
nitrylowe, chlorowane wewnętrznie, pozbawione akceleratorów 
chemicznych. Teksturowane na końcówkach palców, grubość na 
pojedynczej ściance palca 0,08 +/-0,01 mm, AQL 1.0. Rękawice 
zgodne z normami: EN 455, EN 420, ISO 374-1,-5 EN 374-2,-4, EN 
16523-1 – fabrycznie oznakowana na opakowaniu. Oznakowane jako 
wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z 
adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Przebadane na 
przenikanie min. 5 substancji chemicznych zgodnie z normą EN 
16523-1, zgodne z ISO 374-1 - Typ B. Przebadane na działanie min. 
12 cytostatyków, wg ASTM D6978. Przebadane na przenikalność 
wirusów zgodnie z normą ISO 374-5.  Fabryczne oznakowanie 
dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Produkowane zgodnie z 
normą ISO 13485, ISO 9001. Rozmiary XS-XL, pakowane po 200 
sztuk? 

 

Zamawiający dopuszcza 

39 Zadanie 108, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny 
typu SMS o gramaturze 35g/m2? 
 

 

Zamawiający dopuszcza 

40 Zadanie 108, pozycja 1 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby każdy rozmiar był w innym 
kolorze? 

 

Zamawiający dopuszcza 

41 Zadanie 108, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne tylko w kolorze 
niebieskim? 

 

Zamawiający dopuszcza 

42 Zadanie 108, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne tylko w rozmiarze S-
XXL? 

 

Zamawiający nie dopuszcza 

43 Zadanie 108, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści bluzę ocieplającą wykonaną z włókniny 
bewełnopodobnej o gramaturze 47g/m2? 

Zamawiający dopuszcza 



 

44 Zadanie 108, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści bluzę z prostym ciętym rękawem bez 
ściągacza? 

 

Zamawiający dopuszcza 

45 Zadanie 108, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści bluzę ocieplającą wykonaną z włókniny 
bewełnopodobnej o gramaturze 47g/m2? 

 

Zamawiający dopuszcza 

46 Zadanie 108, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści bluzę z 2 kieszeniami na dole bluzy? 

 

Zamawiający dopuszcza 

47 Zadanie 108, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści koszulę dostępną w rozmiarze 
uniwersalnym? 

 

Zamawiający dopuszcza 

48 Zadanie 108, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z poszewką na 
poduszkę? 

 

Zamawiający dopuszcza 

49 Zadanie 108, pozycja 6-7 
Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu aby pościel nie 
przepuszczała płynów. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody  

50 Zadanie 108, pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25 g/m2? 

 

Zamawiający nie dopuszcza 

51 Zadanie 108, pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze 71x116cm? 

 

Zamawiający dopuszcza 

52 Zadanie 108 
Czy nie nastąpiła omyłka w kryteriach ocenianych? Maski i czepki 
chirurgiczne nie są wyrobami znajdującymi się w w/w zadaniu. 

 

Tak. Zamawiający popełnił w tym przypadku omyłkę. Wskazane 
kryteria nie dotyczą przedmiotowego zadania 

53 Zadanie 118 poz. 1 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie - rękawice diagnostyczne 
nitrylowe , chlorowane wewnętrznie, pozbawione akceleratorów 

Zamawiający dopuszcza 



chemicznych. Teksturowane na końcówkach palców, grubość na 
pojedynczej ściance palca 0,08 +/-0,01 mm, AQL 1.0. Rękawice 
zgodne z normami: EN 455, EN 420, ISO 374-1,-5 EN 374-2,-4, EN 
16523-1 – fabrycznie oznakowana na opakowaniu. Oznakowane jako 
wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z 
adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Przebadane na 
przenikanie min. 5 substancji chemicznych zgodnie z normą EN 
16523-1, zgodne z ISO 374-1 - Typ B. Przebadane na działanie min. 
12 cytostatyków, wg ASTM D6978. Przebadane na przenikalność 
wirusów zgodnie z normą ISO 374-5.  Fabryczne oznakowanie 
dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Produkowane zgodnie z 
normą ISO 13485, ISO 9001. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 
sztuk? 

 

54 Zadanie 118 poz. 2 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie - rękawice diagnostyczne 
nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem min. 290 mm, 
teksturowane na palcach, AQL 1,5, grubość na palcu 0,17+/-0,02 mm. 
Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony 
indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na 
opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych przez 
co najmniej 30 minut zgodnie z normą EN 374-3 dla min. 18 związków 
chemicznych, w tym aceton, 96% kwas siarkowy, izopropanol 70 %, 
aldehydy. Odporne na cytostatyki zgodnie EN 374-3,potwierdzona 
raportem z wynikami badań, w tym Karmustyny z czasem przenikania 
>40 min, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Przebadane 
zgodnie z EN 388. Rozmiary S-XL, pakowane po 100 sztuk. 

 

Zamawiający dopuszcza 

55 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższym opisie:  
Rękawice diagnostyczne nitrylowe , nie zawierające akceleratorów 
chemicznych. Na zewnątrz mikroteksturowane z dodatkową teksturą 
na palcach oraz polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane i 
polimeryzowane, grubość na pojedynczej ściance palca 0,12 mm, AQL 
1.0. Rękawice zgodne z normami: EN 455, EN 420, ISO 374-1,-5 EN 
374-2,-4, ASTM D 6978, EN 16523-1 – fabrycznie oznakowana na 
opakowaniu. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek 
ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na 

Zamawiający dopuszcza 



opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie 
z normą EN 16523-1 : min. 10 substancji (poza cytostatykami) z 
czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, odporne na działanie 
substancji chemicznych zg. z ISO 374-1 - Typ B. Przebadane na 
działanie min. 15 cytostatyków, wg ASTM D6978. Badania na 
przenikalność wirusów zgodnie z normą ISO 374-5 oraz ASTM F 1671. 
Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. 
Otwór dozujący opakowania wyposażony w 3 bigi (tzw. otwór 
przymykany), który zmniejsza ryzyko kontaminacji rękawic, ułatwia 
wyciągnięcie jednej rękawicy oraz zapobiega wypadaniu rękawic 
(alternatywne rozwiązanie do otworu z folią). Produkowane zgodnie z 
normą ISO 13485 oraz ISO 9001. Rozmiary XS-XL, pakowane po 200 
sztuk (XL po 200 sztuk) 
 

56 Pytania dotyczące wzoru umowy 
 1) Wnosimy o modyfikację § 2 ust. 4 projektu umowy poprzez 
dookreślenie zakresu prawa opcji poprzez wskazanie minimalnego lub 
maksymalnego zakresu prawa opcji. UZASADNIENIE: Wzór umowy 
powinien zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej 
części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie 
precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie 
uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji 
(KIO 2177/13) 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

57 2) Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie do 
niego ust. 10 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania 
każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości 
wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” 
UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - 
doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na 
wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc 
do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów 
tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do 

Zamawiający nie wyraża zgody  



ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, 
wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w 
przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające 
szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do 
ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na 
zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów 
medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W 
rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani 
przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na 
światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z 
powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych 
nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W 
kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego 
ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim 
jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - 
odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych." 
 

58 3) Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 9 projektu umowy poprzez 
wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. 
UZASADNIENIE Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie 
jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, 
nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść 
umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, 
a także zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z 
którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny 
ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub 
zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie 
uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta 
z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 
podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 
2014 sygn. II Ca 450/14). UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy 
Kodeks Cywilny w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Praw Zamówień 
Publicznych celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który 

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji Umowy w 
tym zakresie 



zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 
490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. 
Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, 
w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: 
Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, 
Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 
9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie 
Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia 
świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem 
naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, 
wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym 
wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia 
jego uprawnienia. 
 

59 4) Wnosimy o wykreślenie § 5 ust. 4 projektu umowy. 

 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  

60 5) Wnosimy o wykreślenie § 5 ust. od 5 do 10 projektu umowy. 
UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego 
powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią 
powszechnie  
obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: 
„Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody 
przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej 
wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania 
świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik 
finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 
poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.” 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

61 6) Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 4 projektu umowy poprzez obniżenie 
przewidzianej nim kary umownej do 5% wartości niezrealizowanego 
przedmiotu umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia 
projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 



wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze 
zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego 
w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa 
PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i 
uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na 
nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę. 

 

62 7) Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu 
następującej treści: „Podstawą i warunkiem dokonania przez Strony zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach, o których 
mowa w ust. 2 jest, z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych:” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody 

63 8) Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie do niego 
ust. 6 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku 
zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy 
kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W 
takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: 
Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki 
niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów 
dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że 
Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem 
zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do 
realizowania umowy po rażąco niskich cenach. 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  

64 9) Wnosimy o wykreślenie § 9 projektu umowy. 

 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ  

65 Wnosimy o zwolnienie Wykonawców z wnoszenia wadium w 
przedmiotowym postepowaniu zgodnie z treścią art. 15va ustawy z 
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 
2020 poz. 374, ze zm.). UZASADNIENIE: Zgodnie z treścią uzasadnienia 
do Rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 



kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności 
finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (Druk 382): „Bezpośrednim skutkiem 
pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających 
na rynku zamówień publicznych mogą być trudności w ponoszeniu 
przez nich kosztów  
związanych z uzyskaniem zamówień publicznych, takich jak koszt 
wniesienia wadium czy też zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Dlatego też w art. 58 pkt 15 projektu ustawy proponuje się 
zniesienie obowiązku żądania wniesienia wadium w postępowaniach 
o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w 
postępowaniach o najwyższych wartościach. Spowoduje to obniżenie 
kosztów udziału w postępowaniu, a przez to zwiększenie dostępności 
rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie 
występowania epidemii COVID-19. Przygotowując postępowanie o 
udzielenie zamówienia, zamawiający powinien dokonać oceny 
zasadności żądania wniesienia wadium z uwzględnieniem specyfiki 
danego zamówienia, w tym kręgu potencjalnych wykonawców (np. 
czy istnieje ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców lub udziału w 
postępowaniu niesolidnego wykonawcy).” 
 

66 Dotyczy Pakiet 74 poz. 72 i 73  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tępej igły do bezpiecznego 
pobierania leków bez filtra oraz z filtrem z ostrzem ściętym pod katem 
45 stopni. 
 

Zamawiający dopuszcza 

67 Dotyczy Pakiet 74 poz. 72 i 73  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oferowane igły mają 
posiadać opakowania jednostkowe oraz zbiorcze (100szt) oznaczone 
innym kolorem dla pewnego odróżnienia igły z filtrem i bez filtra? 
Odpowiednio tępa igła bez filtra pakowania jednostkowe i zbiorcze 
oznaczone kolorem czerwonym, tępa igła z filtrem opakowania 
jednostkowe i zbiorcze oznaczone kolorem fioletowym 
(odpowiadającym kolorowi nasadki igły)? 

Igły mają różnic się kolorem z filtrem i bez filtra 



 

68 Dotyczy Pakiet 74 poz. 84  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający 
oczekuje igieł w rozmiarach: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 mm? 

 

Rozmiar jest określony w treści SIWZ 

69 Dotyczy Pakiet 74 poz. 85  
Czy oferowany łącznik bezgłowy ma pochodzić od tego samego 
producenta co kaniule lub być rekomendowany i sprzedawany przez 
producenta kaniul, umieszczony w katalogu producenta kaniul pod 
nadanym przez niego numerem katalogowym dla zachowania 
szczelności połączenia z kaniulą? 

 

Łącznik bezgłowy ma pochodzić od tego samego producenta 

70 Dotyczy Pakiet 74 poz. 85  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamknietego bezigłowego 
łącznika dostępu naczyniowego o przestrzemi martwej 0,16ml, 
odpornego na ciśnienie płynu iniekcyjnego 45 PSI ( 310 Kpa) ,bez 
określania parametru ciśnienia zwrotnego - pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ. 
 

Zamawiający nie dopuszcza 

71 Dotyczy Pakiet 74 poz. 86 i 88  
Czy oferowane koreczki mają pochodzić od tego samego producenta 
co kaniule lub lub być rekomendowane i sprzedawane przez 
producenta kaniul, umieszczone w katalogu producenta kaniul pod 
nadanym przez niego numerem katalogowym dla zachowania 
szczelności? 

 

Tak, mają pochodzić od tego samego producenta 

72 Dotyczy Pakiet 74 pozycja 87  
Prosimy o doprecyzowanie czy oferowany kranik będzie stosowany dla 
dorosłych oraz dla dzieci i tym samym powinien posiadać jak 
najmniejszą przestrzeń martwą max. 0,22 ml ? 

 

Jak w treści SIWZ 

73 Dotyczy Pakiet 74 poz. 89  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczanie kaniul z oznakowaniem o 
braku lateksu umieszczonym w karcie technicznej wyrobu 
medycznego. Jest to oznaczenie zgodne z obowiązującym prawem. 

 
 

Zamawiający nie dopuszcza 



74 Dotyczy Pakiet 74 poz. 96  
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 96 kaniuli 
wykonanej z poliuretanu o następujących cechach: Kaniula dożylna 
przeznaczona do małych, delikatnych żył u u pacjentów 
neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca 
wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, 
ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. 
Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków 
radiocieniujących. 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). 24G – żółty - 0,7 x 
19 mm. – przepływ 19 ml/min  
Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, Pakowane po 
50 sztuk w opakowaniu. 

 

Zamawiający nie dopuszcza 

75 Dotyczy Pakiet 74 poz. 98  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli pediatrycznej o 
prędkości przepływu 21ml/min, spełniająca pozostałe wymogi SIWZ. 

 

Zamawiający nie dopuszcza 

76 Pytanie do zadania 55: 
1. Czy Zamawiający w poz. 1 (42)  dopuści butelki jednorazowe o poj. 
80ml kompatybilne z końcówkami jednodniowymi do laktatora 
Lactina i Symphony, mikrobiologicznie czyste, z zakrętką, w 
opakowaniu zbiorczym 40szt.? 
 

Zamawiający nie dopuszcza 

77 Pytanie do zadania 55: 
2. Czy Zamawiający w poz. 2 (43) dopuści butelki jednorazowe 
kompatybilne z końcówkami jednodniowymi do laktatora Lactina i 
Symphony, mikrobiologicznie czyste, z zakrętką, pakowane po 40szt., 
o poj. 80ml? 
Producent laktatorów Symphony i Lactina nie posiada w ofercie 
butelek o poj. 50ml. 
 

Zamawiający nie dopuszcza 



78 Pytanie do zadania 55: 
3. Czy Zamawiający może doprecyzować czy w poz. 5 (46) będzie 
wymagał łącznie 150szt. zestawów jednodniowych do Symphony w 
rozmiarze M, L lub XL, czy 240szt. w rozm. M, 30szt. w rozm. L i 30szt. 
w rozm. XL? 
 

Nie może 

79 Pytanie do zadania 55: 
4. Czy Zamawiający w poz. 5 (46) będzie wymagał zestawu do 
laktatorów Symphony, do użycia przez jedną dobę lub do 8 
odciągnięć; gotowy do użycia, mikrobiologicznie czysty lub sterylny.  
W skład zestawu wchodzi konektor ze zdejmowalnym lejkiem, dren o 
śr. 4mm połączony z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalna 
membrana okalająca krawędzie nakładki dla pełnej szczelności po 
nałożeniu na tłok; rozmiary lejków: 24, 27 i 30mm. Opakowanie typu 
papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie 
ważności, numer LOT i numerze referencyjnym? 
 

Jak w treści SIWZ 

80 Pytanie do zadania 55: 
5. Czy Zamawiający może doprecyzować czy poz. 7 (48) będzie 
wymagał łącznie 550szt. jednorazowych końcówek do laktatora 
Lactina w rozmiarach M, L lub XL, czy 840szt. rozm. M, 240szt. rozm. 
L i 20szt. rozm. XL? 
 

Jak w treści SIWZ 

81 Pytanie do zadania 55: 
6. Czy Zamawiający dopuści jednorazowy pojemnik na zbiórkę siary 
pakowany po 2szt.? 
 

Zamawiający dopuszcza 

82 Zadanie nr 73, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę do ciała o 
parametrach: 
• Prostokątna ściereczka nasączona środkiem myjącym  
• Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą  
• Wykonana w całości z poliestru  

Zamawiający odstępuje od ww. pozycji w przedmiotowym 
zamówieniu. 



• Rozmiary 12 x 20 cm  
• Gramatura 100 g/m2  
• Wyrób jednorazowy  
• Nie zawiera lateksu  
• Opakowanie 24 sztuki 
• Czystość biologiczna potwierdzona na brak zawartości 
Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus 
oraz Escherichia coli 

83 Zadanie nr 73, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści jednorazową gąbkę nasączoną 20 ml 
substancją myjącą, w rozmiarze 10 x 10 x 2,5 na stawce VAT 23% 
spełniająca pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
 

Zamawiający nie dopuszcza 

84 Zadanie 73, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej 
posiadający płyn do płukania ust 10 ml z 1,5% nadtlenkiem wodoru, 3 
ml saszetką preparatu nawilżającego, każde opakowanie pełni funkcję 
pojemnik na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu po otwarciu 
opakowania, zestaw jest skuteczny w redukcji VAP?   
 

Zamawiający nie dopuszcza  

85 Zadanie 74, poz. 86,88 (koreczki) 
•Czy zamawiający wydzieli poz.86,88 do osobnego pakietu, takie 
rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne 
wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego 
priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez 
różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty 
zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl 
ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe 
możliwości wyboru. 
 
 
 
 

Zamawiający wydziela wskazane pozycje do odrębnego zadania  



86 Zadanie 74, poz. 86,88 (koreczki) 
•Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze 
opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem 
w górę do pełnych opakowań. 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

87 Zadanie 108, poz. 108 (komplet chirurg.) 

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m2? 

Zamawiający dopuszcza 

88 Zadanie 108, poz. 108 (komplet chirurg.) 

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski dla wszystkich rozmiarów? 

Zamawiający dopuszcza 

89 Zadanie 108, poz. 108,114-117 
•Czy zamawiający wydzieli poz. 108,114-117 do osobnego pakietu, 
takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. 
Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla 
Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie 
ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie 
wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej 
konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów 
stwarza większe możliwości wyboru. 
 

Zamawiający dopuszcza 

90 Zadanie 108, poz. 115 
Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m2? 
 

Zamawiający dopuszcza 

91 Zadanie 108, poz. 116 
•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? 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 



92 Zadanie 108, poz. 116 
•Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze 
opakowanie  handlowe 200 szt. w rolce z przeliczeniem ilości z 
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

 

          Dyrektor 

                                                                                                                                                  Grzegorz Krycki 
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