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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia są: 

Sukcesywne dostawy przyrządów do przetaczania płynów, krwi i leków światłoczułych, przyrządów do 

przetaczania z regulacją prędkości, różnego rodzaju strzykawek, przedłużaczy do pomp infuzyjnych oraz 

kraników 3- drożnych – postępowanie podzielone na 3 części – zadania. 
– nr referencyjny TZ.280.20.2021., TED 2021/S 126-331309 
 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 

 Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 zwanej dalej ustawą) w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły 

pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
 

Pytanie nr 1 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy 

w zakresie zapisów § 6 ust. 1:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:  

1) 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy wymienionej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od 

umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
2) 0,5% wartości opóźnionej dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 oraz w § 7 ust.2, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w wykonaniu poszczególnej dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy.  
3) 0,5% wartości dostaw objętych daną fakturą VAT w przypadku nieprawidłowego jej wystawienia,  
4) 0,5% wartości dostaw objętych daną fakturą, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku przekroczenia ter-

minu dostarczenia faktury, o którym mowa w § 5 ust. 2, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostaw 

objętych daną fakturą.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 2 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności rekla-

macji wnosimy o wprowadzenie w § 7projektu umowy 5dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 3 

Zadanie 1 poz. 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki do insuliny z wtopioną igłą U-100 w rozmiarze 

0,33x12,7 ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 4 

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co 

do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i  transportu (np. dla strzykawek, przyrządów 

wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, 

tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy 

zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy 

nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na 

dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami 

określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania 

uszkodzonych w transporcie produktów.  
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Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczać towar do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko i to na nim spoczywa 

obowiązek właściwego transportu towaru. 
 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 

(rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki 

przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?  
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczać towar do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko i to na nim spoczywa 

obowiązek właściwego transportu towaru. 
 

Pytanie nr 6 

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 

14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków 

transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury? 
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczać towar do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko i to na nim spoczywa 

obowiązek właściwego transportu towaru. 
 

Pytanie nr 7 

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 

14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą 

standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury? 
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczać towar do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko i to na nim spoczywa 

obowiązek właściwego transportu towaru. 
 

Pytanie nr 8 

Zadanie 1, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml w opakowaniu a’50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 

ilości?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ. 
 

Pytanie nr 9 

Zadanie 1, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp, posiadające skalę jednostronną? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ. 
 

Pytanie nr 10 

Zadanie 1, pozycja 6 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z kryzą ograniczająca, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem 

tłoka?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ. 
 

Pytanie nr 11 

Zadanie 1, pozycja 6 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 3 ml?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ. 
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Pytanie nr 12 

Zadanie 1, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z kryzą ograniczającą oraz skalą co 0,05 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie nr 13 

Zadanie 1, pozycja 8 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z kryzą ograniczającą?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ. 
 

Pytanie nr 14 

Zadanie 1, pozycja 9 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z osobno pakowaną igłą?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie nr 15 

Zadanie 2, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem płynu o wielkości oczek 20 μm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie nr 16 

Zadanie 2, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem płynu o wielkości oczek 20 μm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie nr 17 

Zadanie 3, pozycja 2-3 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp, posiadające skalę jednostronną? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ. 
 

Pytanie nr 18 

Dotyczy zadania nr 1 poz. 4 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 2 częściowych gdzie środkiem 

natłuszczającym jest oleamid posiadające skale nominalną (bez rozszerzenia) zgodnie z normą ISO 7886-1 

Strzykawki powinny posiadać skalę nominalną a w przypadku skali wykraczającej poza nominalną skala taka 

powinna być oznakowana zgodnie ze wskazaniami normy ISO. Skala rozszerzona nie jest warunkiem koniecznym 

ISO 7886-1. 9. 9.1.2. 

Wymóg skali rozszerzonej może spowodować  ograniczenie liczby oferentów 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 19 

Dotyczy zadania nr 1 poz. 4  

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o możliwość zaoferowania strzykawki 20 ml pakowanej po 80 sztuk z 

przeliczeniem zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ. 
 

Pytanie nr 20 

Dotyczy zadania nr 1 poz. 6 

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o możliwość zaoferowania strzykawki o skali nominalnej 3 ml w zamian 

za strzykawkę 2 ml. Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ. 
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Pytanie nr 21 

Dotyczy zadania nr 1 poz. 7 

Zawracamy się z prośba do Zamawiającego o możliwość zaoferowania: 

Strzykawka do tuberculiny 1 ml typu Sub-Q z wtopioną iglą 26G1/2 – 0,45x13mm,ostrze standard, skala co 0,01ml. 

Strzykawka bez przestrzeni martwej. Cylinder i tlok wykonane z polipropylenu, natluszczone olejem silikonowym. 

Wyraźna czytelna skala, trawala, niezmywalna. Rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym 

przesuwie z uszczelką niezawierającą lateksu. Sterylizowna EO. Opakowanie 100 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 22 

Dotyczy zadania nr 1 poz. 8 

Zawracamy się z prośba do Zamawiającego o możliwość zaoferowania strzykawek pakowanych po 120 sztuk z 

przeliczeniem zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych. 

Obowiązuje wtedy Wykonawcę przeliczenie ilości preparatu do wartości sumarycznej wymaganej przez 

Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. Wykonawca jest zobowiązany zmodyfikować 

zapisy kolumny nr 2 i 4 załącznika nr 2 do SWZ. 
 

Pytanie nr 23 

Dotyczy zadania nr 1 poz. 9 

Zawracamy się z prośba do Zamawiającego o możliwość zaoferowania: 

Strzykawka do insuliny  o pojemności 1ml z podzialką U 40, z zamontowaną iglą 30G1/2 – 0,30x13mm, nasadka 

igly żólta, fabrycznie zmontowana igla w jednym opakowaniu. Cylinder i tlok wykonane z polipropylenu, 

natluszczone olejem silikonowym.Opakowanie 120szt.  Sterylizowane EO 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 24 
Dotyczy zadania nr 1, załącznik nr 2 do SWZ „formularz cenowo-techniczny”  poz. 4 i 6 

Czy Zamawiający potwierdza, iż w pozycjach nr 4 i 6 każdy z oferowanych rozmiarów należy wycenić osobno. 

Wyspecyfikowane w poz. 4 i 6 rozmiary mają zróżnicowane ceny jednostkowe w związku z czym do prawidłowej 

wyceny każdy rozmiar należy traktować odrębnie. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 25 

Dotyczy wzoru umowy 

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wystawianie faktury sprzedaży po każdej zrealizowanej dostawie. 

Uzasadnienie: proces wystawiania faktur jest w dużej części zautomatyzowany.  

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 26 

Dotyczy §6ust. 1 pkt.1) wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do 10% wartości 

niezrealizowanej wartości umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 27 

Dotyczy §6ust. 1 pkt.2) wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do 2% wartości 

opóźnionej dostawy, o której mowa w par. 4 ust. 2 oraz par. 7 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu 

poszczególnej dostawy. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 

 



 
 

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer rejestrowy 

BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 
 

Pytanie nr 28 

Dotyczy §6ust. 1 pkt.3 i 4) wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od naliczania kar ze względu na 

źle wystawioną fakturę. Prawidłowe wystawienie faktury, zgodnie z zapisami umowy, jest jednakowo ważne dla 

Wykonawcy jak i Zamawiającego jednakże stosowanie nadmiernych kar w konsekwencji doprowadzi do złożenia 

przez Wykonawców wyższych cenowo ofert, co jest sprzeczne z zasadą celowego i racjonalnego wydatkowania 

publicznego (zgodnie z ustawą o finansach publicznych). W przypadku błędnie wystawionej faktury wykonawca 

bez zwłoki wystawi korektę faktury.  

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 29 

Zadanie 2, poz. 1,3 

Czy Zamawiający dopuści IS/IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, 

nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana 

ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta 

średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość 

części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, objętość komory 

kroplowej: 10,56 cm3 (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm), rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z 

osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 

cm, sterylizacja EO? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zastrzeżeniem, że musi spełniać warunek 

pojemności komory ≥ 8 ml oraz zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren. W związku z tym 

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w formularzu cenowo-technicznym dla zadania nr 2 w pozycji 1 i 3. 
 

Pytanie nr 30 

Zadanie 2, poz. 1,3 

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania IS/IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji)  

bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak 

zawartości ftalanów?  
Odpowiedź: Przyrządy mają być opisane zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 3 formularza cenowo 

technicznego. 
 

Pytanie nr 31 

Zadanie 2, poz. 1,3 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS/IS bursztynowy (odpowiednio do 

pozycji)  bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec 

igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie nr 32 

Zadanie 2, poz.2 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na 

umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie nr 33 

Zadanie 2, poz.2 

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w 

formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?  
Odpowiedź: Przyrządy mają być opisane zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 3 formularza cenowo 

technicznego. 
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Pytanie nr 34 

Zadanie 2, poz.2 

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm 

w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zastrzeżeniem, że musi spełniać warunek 

pojemności komory ≥ 8 ml. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie nr 35 
Zadanie 1 poz. 1 

Czy Zamawiający wymaga kranika dostosowanego do podawania tłuszczów i chemioterapeutyków? 

Odpowiedź: Kranik trójdrożny w Szpitalu ma zastosowanie m.in. do bezpośredniej podaży wszystkich 

niezbędnych do leczenia pacjentów leków i płynów, co samo w sobie oznacza, że jest dostosowany również do 

podawania tłuszczów i chemioterapeutyków. 
 

Pytanie nr 36 
Zadanie 1 poz. 3 

Czy Zamawiający wymaga przedłużacza niezawierającego ftalanów?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga przedłużacza niezawierającego ftalanów, tym samym zmienia załącznik 

nr 2 do SWZ. 
 

Pytanie nr 37 
Zadanie 1 poz.4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 20ml pakowanej po 80szt/op z możliwością przeliczenia w 

formularzu cenowym. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ. 
 

Pytanie nr 38 
Zadanie 1 poz.5 

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby w/w strzykawki były wpisane w instrukcję pomp. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 39 
Zadanie 1 poz.5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia wykonawcy, że zaoferowane strzykawki są kompatybilne 

z wymienionymi pompami. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 40 
Zadanie 1 poz.5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia producenta strzykawek, że zaoferowane strzykawki są 

kompatybilne z wymienionymi pompami. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 41 
Zadanie 1 poz.5 

Proszę o dopuszczenie strzykawek z jednostronną skalą pomiarową.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ. 
 

Pytanie nr 42 

Zadanie 1 poz.6 
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Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą: 2-2,5ml; 5-6ml; 10-12ml; 20-22ml. 

Odpowiedź: Strzykawki mieszczą się w minimalnym przedziale określonym przez Zamawiającego w formularzu 

cenowo technicznym. 
 

Pytanie nr 43 

Zadanie 2 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu foliowym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 3 do SWZ. 
 

Pytanie nr 44 
Zadanie 2 poz.1 

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o dł. 62mm całość, część przeźroczysta 55 mm. Pozostałe parametry 

zgodne z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia pozostałe parametry SWZ. 
 
Pytanie nr 45 
Zadanie 2 poz.1 

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o dł. Ok. 45 mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia pozostałe parametry SWZ. 
 

Pytanie nr 46 
Zadanie 2 poz.3 

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o dł. 62mm całość, część przeźroczysta 55 mm. Pozostałe parametry 

zgodne z SWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia pozostałe parametry SWZ. 
 

Pytanie nr 47 
Zadanie 2 poz.4 

Proszę o dopuszczenie przyrządu firmy Polfa Lublin z ftalanami znajdującymi się wyłącznie w pomce. Pozostałe 

część przyrządu wolna od ftalanów. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie. Ocena ofert zostanie 

dokonana po otwarciu ofert. 
 

Pytanie nr 48 
Zadanie 3 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, tym samym zmienia załącznik nr 4 do SWZ. 
 

Pytanie nr 49 
Zadanie 3 poz.2,3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia wykonawcy, że zaoferowane strzykawki są kompatybilne 

z wymienionymi pompami. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie nr 50 
Zadanie 3 poz.2,3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia producenta, że zaoferowane strzykawki są kompatybilne z 

wymienionymi pompami. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie nr 51 
Zadanie 3 poz.2,3 

Proszę o dopuszczenie strzykawek z jednostronną skalą pomiarową.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 4 do SWZ. 
 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie  art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych,  dokonuje następujących zmian treści SWZ: 

 

Zmiana I 

 

W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 2 do SWZ (formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1) Zamawiający 

wprowadza Załącznik nr 2 do SWZ po modyfikacji (formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1 po 
modyfikacjach). 

 

Zmiana II 

 

W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 3 do SWZ (formularz cenowo techniczny dla zadania nr 2) Zamawiający 

wprowadza Załącznik nr 3 do SWZ po modyfikacji (formularz cenowo techniczny dla zadania nr 2 po 

modyfikacjach). 
 

Zmiana III 

 

W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 4 do SWZ (formularz cenowo techniczny dla zadania nr 3) Zamawiający 

wprowadza Załącznik nr 4 do SWZ po modyfikacji (formularz cenowo techniczny dla zadania nr 3 po 

modyfikacjach). 
 

 

 

UWAGA 

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, 

gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

 

 

Dyrektor ds. Lecznictwa 

Lek. med. Antoni Ciach 

-podpis na oryginale- 
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