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Nasz znak:                                                                                             Data: 

EP/220/51/2019/1                                                                             25.06.2019r. 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/51/2019 pn.: Dostawa wyrobów medycznych 

jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie 
 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono treść siwz: 

 

Pytania Wykonawców: 

 

ZESTAW 1 

 

Zadanie 22 poz. 1 

Zwracamy się prośbą o sprecyzowanie ilości wymaganego asortymentu. Elektrody do defibrylacji są zawsze 
pakowane parami (po 2 sztuki). Zatem czy Zamawiający oczekuje 400 sztuk elektrod (200 kompletów) czy też 

400 kompletów elektrod? 

Odp. Zamawiający oczekuje 400 opakowań elektrod (w każdym opakowaniu 2 sztuki). 

 

Projekt umowy- §1 pkt. 3 
Czy Zamawiający oczekuje dwóch miejsc dostaw dla wszystkich zadań? ( chodzi nam szczególnie o pakiety 22 i 

28).  
Odp. Zgodnie z SIWZ (2 miejsca dostaw). 
 

Prosimy także o podanie ilości dostaw w miesiącu. 

Odp. Zamawiający biorąc pod uwagę dynamikę potrzeb Szpitala nie jest w stanie określić 

minimalnej ilości dostaw w miesiącu. 

 
Projekt umowy- §1 pkt. 12 

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający 
będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie 

zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko 

znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, 
KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo 

opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - 
dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).  

Odp. Zamawiający biorąc pod uwagę dynamikę potrzeb Szpitala nie jest w stanie określić 

minimalnego zakresu zamówienia. 
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Projekt umowy- §3 pkt. 4 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej 

umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 3 ust. 4 projektu umowy zamiast zwrotu „wynagrodzenia 

brutto za dane zadanie.” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy” 
 

Wskazanie 20% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą 
Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w 

sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 
29.12.1978r., IV CR 440/798)  “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu 

dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu 

odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. 
 

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach 
zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu 

cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul 

generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, 
będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na 

uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego 
do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa 

użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami 
współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie 

prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do 

wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje 
bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna  szkoda ogranicza się jedynie do 

wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 2 

 

1.Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane elektrody były w pełni kompatybilne i przetestowane do 

użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodne z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Producent 

defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii 

wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora.  

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

 

ZESTAW 3 

 

Pytanie dot. zadania nr 3, poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów wymiennych do  nefrostomii zawierających prowadnik 

Lunderquista z końcówką prostą, zamiast z końcówką prostą lub zagiętą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

ZESTAW 4 

 

Zadanie nr 2, Pozycja nr 1 
 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawów z drutem o długości 145 cm? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw z drutem o długości 145 cm. 

 
Zadanie nr 2, Pozycja nr 2  

– Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cewników otwartych-otwartych, pozostałe parametry bez zmian? 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Zadanie nr 2, Pozycja nr 7 
 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie prowadnicy 0,035’’ i długości 145 cm? 
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Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Zadanie nr 3, Pozycja nr 1 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawów do nefrostomii o rozmiarach 8CH i 10CH o długości 30 
cm? 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Zadanie nr 15 – Pozycja nr 3,4,5 

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie z pakietu nr 15 Pozycji nr 4,5 i 6? Opis produktów w wyżej 
wymienionych pakietach, jednoznacznie wskazuje na produkty, które w ostatnim czasie zostały wycofane z 

produkcji przez producenta. 

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 5 

 

Zadanie 16 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do jejunostomii, w składzie: m.in. silikonowy cewnik, całkowicie kontrastujący w 
Rtg – 60 cm o średnicy 2,0 x 3,2 mm,  wprowadzacz typu desilet, igła typu Alene 10 Fr, końcówka uciskowa, igła 

punkcyjna 17 G 98mm oraz dwa łączniki żeńsko- żeńskie Luer-lock?  

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

ZESTAW 6 

Pytanie nr 1 pakiet 18 poz. 1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek chirurgicznych typu respirator FFP3 

bez zaworu oddechowego, ale o oporach oddechu niższych niż w maskach z zaworami, filtracja bakteryjna oraz 

cząsteczkowa na poziomie min. 99,9%, waga zaledwie 5g, opór oddychania przy wdechu 0,22mbar, przy 

wydechu 0,98mbar, nazwa handlowa, typ maski, spełniane normy nadrukowane na każdej masce, instrukcja 

zakładania, kod EAN na opakowaniu pośrednim, w każdym opakowaniu szczegółowa instrukcja, maska 

jednorazowego użytku, o maksymalnym czasie stosowania 8h? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 pakiet 27 poz. 1, 2  

Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu światłowodowego, wykonana ze sztywnego plastiku w kolorze 

białym ?  

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 3 pakiet 27 poz. 1,2   

Czy Zamawiający dopuści rozmiary różniące się wielkością od wymaganych ok +/- 10 % ?    

Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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ZESTAW 7 

 

 

1. Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora? 

 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

2.Bardzo prosimy Zamawiającego o udostępnienie zdjęć obu końcówek kabla do monitora. 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

3.Bardzo prosimy Zamawiającego ile sztuk kabli wymaga do danego modelu monitora 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

4.Czy Zamawiający dopuści w poz.1 i poz.2 długość drenu pacjenta 120 + 30 cm ?  

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

5.Czy Zamawiający dopuści w poz.1 i poz.2 długość linii ciśnieniowej min. 150cm? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

6.Czy Zamawiający dopuści w poz.1 i poz.2 przetwornik z tradycyjnym systemem kroplowym chroniącym przed 

   zapowietrzeniem?   

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

7.Czy Zamawiający dopuści w poz.3 płytkę na 2 lub 3 przetworniki? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

 

ZESTAW 8 

 

1.W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 

reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 3b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 

reklamacji. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

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

umowy w zakresie zapisów § 3 ust 1, 2, 3a, 3c, 4: 

1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę* 

zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości brutto zamawianej, a 

niedostarczonej w terminie partii Wyrobów, ale nie może być niższa niż 50 zł. 

* za godzinę w przypadku dostaw „cito” 

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy zgodnie z zamówieniem szczegółowym złożonym przez 

Zamawiającego lub w przypadku określonym w § 1 pkt 16, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu 

interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą Umową, na wyłączny koszt i 

ryzyko Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z takim zakupem, w tym w szczególności koszty nabycia Wyrobu 
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lub Wyrobów, koszty wynikające z różnicy cen, kosztów sprowadzenia Wyrobu/Wyrobów do Zamawiającego 

(przesyłka, transport) ponosi Wykonawca. 

W przypadku dokonania zakupu interwencyjnego, Wykonawca, niezależnie od obowiązku poniesienia kosztów, o 

których mowa w ust. 2 powyżej, zapłaci Zamawiającemu karę umowną, stanowiącą równowartość różnicy 

pomiędzy ceną Wyrobów wskazaną w ofercie Wykonawcy, a ceną nabycia Wyrobów, powiększoną o 10%, ale nie 

niższą niż 100 zł. 

Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego złożenia (za 

pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej). Przekazanie powyższej informacji jest równoznaczne z 

wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego przez Wykonawcę zamówienia. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie poinformuje (za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej) Zamawiającego o spodziewanej 

zwłoce w dostawie i dostarczy ją po złożeniu przez Zamawiającego powiadomienia o zakupie interwencyjnym, to 

przedmiot opóźnionej dostawy pozostaje do dyspozycji Wykonawcy w magazynie Zamawiającego. 

3.A. Nierozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji w terminach, o których mowa w zdaniu poprzednim spowoduje 

naliczenie kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

reklamowanej części umowy 

3.C Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 50 zł 

za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie, jednak nie więcej niż 

10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

*za godzinę w przypadku dostaw „cito”  

4. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 8), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za dane zadanie.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

                                                       

ZESTAW 9 

 

Dotyczy: Zadanie nr 8- szkiełka, nożyki mikrtoomowe 

Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści do zaoferowania  szkiełek nakrywkowych 22x22 mm w opakowaniu 

liczącym 200 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania nożyków 

mikrotomowych (pozycja 7) które są kompatybilne z uchwytami wykorzystywanym do przykrawania materiału 

tkankowego Feather F80, Feather F80HL oraz Feather F80 mini – dwa otwory mocujące w ostrzu o wymiarach 8 

x 2 mm w odległości 20 mm od końców? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

ZESTAW 10 

 

Zadanie 1, pozycja 4  

Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny Kehra, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
Zadanie 9, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści worek zabezpieczający do drenów grawitacyjnych dedykowany do drenów typu 

Penrose, wielokanalikowych, Jackson- Pratt 
• pojemność 150 ml 

• samoprzylepny pierścień dostosowany dla drenów o średnicy 6, 8, 10, 12 mm 
• oryginalny otwór dostosowany do drenów kapilarnych o szerokości 20 mm 

• worek posiada zawór spustowy typu przesuwnego 
• nie zawiera groźnych dla życia i zdrowia ftalanów 

• skalowany od 50 ml co 25 ml 

• sterylny 
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• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Zadanie 13, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena w rozmiarze CH16, CH18, CH20, spełniające pozostałe wymagania 

SIWZ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
Zadanie 18, pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP3 NR D  zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 (badanie chlorkiem 

sodu 0,12 %; badanie olejem parafinowym 0,31 %; opór oddychania 1,53 l/min) , z zaworem, trzyczęściowa 
rozkładana konstrukcja wyposażona w piankę w części górnej maski umożliwiająca szczelne przyleganie do 

twarzy, wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos. Pozytywny wynik testu na zatkanie pyłem dolomitowym. 
Maska w kolorze żółtym z niebieskimi gumkami mocującymi. Możliwość użytkowania podczas pracy z lekami 

cytostatycznymi. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a’1 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

Zadanie 18, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP3 NR D  zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 (badanie chlorkiem 

sodu 0,43%; badanie olejem parafinowym 0,67 %; opór oddychania 1,78 l/min), z zaworem, klasyczna i 
ergonomiczna konstrukcja wyposażona w piankę na całej powierzchni obwodu maski umożliwiającą szczelne 

przyleganie do twarzy, elastyczna aluminiowa kształtka na nos. Pozytywny wynik testu na zatkanie pyłem 

dolomitowym. Maska w kolorze białym z białymi gumkami mocującymi z możliwością regulacji. Możliwość 
użytkowania podczas pracy z lekami cytostatycznymi. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a’5 szt. z nadrukowaną 

graficzną instrukcją zakładania. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Zadanie 18, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP2 NR D  zgodnie z EN149:2001 + A1:2009  (badanie chlorkiem 

sodu 0,48 %; badanie olejem parafinowym 0,56 %; opór oddychania 1,87 l/min), z zaworem, płaska konstrukcja, 
elastyczny sztywnik na nos w kolorze niebieskim (metal pokryty polietylenem). Pozytywny wynik testu na zatkanie 

pyłem dolomitowym. Maska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a’1 szt. 

z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
Zadanie 18, pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP3 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 (badanie chlorkiem sodu 

0,57% badanie olejem parafinowym 0,61 %; opór oddychania 1,78 l/min), z zaworem, składana, płaska 
konstrukcja, zintegrowana kształtka na nos.  Maska w kolorze żółtym z gumkami w kolorze białym. Gumki z 

możliwością regulacji dopasowania. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a’1 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją 
zakładania. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
Zadanie 18, pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści maskę z dyszą Venturiego wykonane z przezroczystego, nietoksycznego PCV, bez 
lateksu, posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, Wyposażona w dren o długości 210cm 

(+/- 5 %) zakończony uniwersalnymi łącznikami, Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, W 

zestawie 2 dysze – biała, która umożliwia wybór średnich stężeń przepływu (35%, 40% i 50%) oraz zielona, 
która umożliwia ustawienie niskich stężeń (24%, 28%, 30%), Jednorazowego użytku, sterylna, sterylizowana 

tlenkiem etylenu, pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Zadanie 20 pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 -częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG  o składzie:                                                                                                                                                             

* część górna o wym. 100 cm  x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą 
stabilizację osłony na urządzeniu    

* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm  o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą 

stabilizację osłony na urządzeniu                                                                                                                        
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* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
ZESTAW 11 

 

1.Prosimy o wskazanie, jaki jest termin składania ofert, gdyż Zamawiający zamieścił zmianę ogłoszenia z nowym 
(krótszym) terminem, natomiast nie ma żadnej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.  

Odp. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, na niżej podane: 

- termin składania ofert – z 03.07.2019r., do godz. 09:00 na 11.07.2019r., do godz. 09:00, 

- otwarcie ofert – z 03.07.2019r. o godz. 10:00 na 11.07.2019r. o godz. 10:00. 

 

2.Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2: 

W punkcie 1: 
Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem pojedynczo zagiętym, sterylny:  

- prowadnica prosta pokryta PTFE, z końcem miękkim 20-50mm, o długości 150 cm i grubości 0,035” lub 0,038” 

(odpowiednio do średnicy cewnika),  
- cewnik moczowodowy pojedynczo zagięty z zamkniętym zakończeniem o długości 90 cm z otworami na pętli i 

długości cewnika, znaczniki długości, widoczny w RTG, pętla - 2cm,  
- 1 zacisk do mocowania na stencie – unieruchomienie prowadnika,  

- popychacz.  
Opakowanie podwójne, łatwo otwieralne. W zestawie karta pacjenta i 3 naklejki zawierające numer katalogowy 

cewnika, numer serii i datę ważności.  

Cewniki w rozmiarach 06-08CH, długość: 90cm (rozm. do wyboru przez Zamawiającego) 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

W punkcie 2: 
Zestaw z jednym zaciskiem pozostałe parametry bez zmian 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

W punkcie 3: 

Zestaw z popychaczem długości 45 cm, pozostałe parametry bez zmian 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
W punkcie 4: 

Zestaw z popychaczem długości 45 cm 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

W punkcie 7: 
Prowadnice drutową o średnicy 0,037”lub o długości 120 cm i średnicy 0,028” lub 0,035” pozostałe parametry 

bez zmian?  

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

3.Ad par. 1 ust. 6 wzoru umowy, załącznik 4 do SIWZ  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw na cito do 48 godzin?  

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

4.Ad par.3 ust. 1 
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie, za 

każdy dzień zwłoki w dostawie. Obecnie wyznaczona wysokość kar jest zbyt duża, szczególnie że przedmiotem 

umowy jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
5.Ad par. 3 ust. 3 pkt 3A i 3C 

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto towaru, którego dotyczy reklamacja / nie 

wymienionego w terminie, za każdy dzień zwłoki. Obecnie wyznaczona wysokość kar jest zbyt duża, szczególnie 
że przedmiotem umowy jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
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ZESTAW 12 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% 

ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla 

odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w 

wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika 

obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest 

zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych 

produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można 

zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem 

ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw 

będących przedmiotem zamówienia”. 

Odp. Zamawiający biorąc pod uwagę dynamikę potrzeb Szpitala nie jest w stanie określić 

minimalnej ilości dostaw w miesiącu. 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o modyfikację zapisów § 3 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.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 3 

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od 

kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający 

ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona 

modyfikacji wspomnianego zapisu umowy? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy wzoru umowy: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §3, mając na 

względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i 

niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada 

Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie 

dotyczy..” 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy wzoru umowy 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż 

 „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość 

zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? 

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów 

przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości 

zamówienia w kwocie 150 zł.  
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Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy wzoru umowy: 

Zamawiający w projekcie umowy, Zamawiający pisze:  

W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 8), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za dane zadanie.  

Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do 

zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego 

silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do 

zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające 

poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Czy wobec powyższego, Zamawiający 

dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich 

wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą 

Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując 

złagodzenia ich rangi do 10%? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 7 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:  

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu 

Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu 

uregulowania należności” 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 8 

Zadanie nr 8, poz.4 

Prosimy o dopuszczenie szkiełek w op.200 szt., 200 opakowań. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

ZESTAW 13 

 

SIWZ: 

1. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech 

lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostka miary jest sztuka? 

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-
2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów 
masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną 
(nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

2. Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli Wykonawca, który nie 

należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Projektu umowy: 

Dotyczy § 1 
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Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający 
będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna 

być mniejsza niż 150 zł  netto”? 

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł  koszty transportu na które składają się m.in.: koszty 
opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia 
towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Dotyczy § 3 ust.1 

Prosimy o zmianę sposobów naliczania kar umownych za nieterminową realizację zamówienia do wysokości 0,5% 

za każdy dzień zwłoki wartości zamawianej partii Wyrobów 

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar 

Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od 

Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może 

ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. 

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary 

umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się 

Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może 

przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w 

wysokości 100zł za każdy dzień godzinę jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna 

wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne. W tym miejscu 

należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało 

wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy 

kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar 

umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne 

celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.    

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Dotyczy § 3 ust. 3a 

Prosimy o  wykreślenie zapisów ust. 3A 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Dotyczy § 3 ust. 3c 

Prosimy o  wykreślenie zapisów ust. 3C 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Dotyczy przedmiotu Zamówienia: 

Dotyczy Zadanie nr. 8 poz. 1 

1.Czy Zamawiający wymaga szkiełek z matowym jedno- lub dwustronnym polem do opisu? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szkiełka o wym. 76x26mm zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8037-1? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

Dotyczy Zadanie nr. 8 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szkiełka o wym. 76x26mm zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8037-1? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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Dotyczy Zadanie nr. 8 poz. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie ważnych 

ofert, większej liczbie Wykonawców? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 14 

 

Dot. zadania nr 2                                                                                                                                 

Poz.1                                                                                                                                             

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zestawów  do  wewnętrznego  szynowania  moczowodów  jak w 

opisie lecz z 1 zaciskiem?     

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Poz.2-4                                                                                                                                             

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zestawów  do  wewnętrznego  szynowania  moczowodów  jak w 

opisie lecz z 2 naklejkami zawierającymi numer serii i nr katalogowy zestawów?                                                                                                                          

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

ZESTAW 15 

 

Zadanie 1 poz. 4 

1 / Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów w rozm. 9CH-22 CH. 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

Zadanie 1 poz. 5  

 1 / Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał  4 otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5mm, 

o łagodnie zaoblonych krawędziach, co zapewnia stabilność i drożność cewnika? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

Zadanie  2 

Pozycja 1  

1 / Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem 

pojedynczo zagiętym, sterylny:  prowadnica prosta pokryta PTFE, z końcem miękkim 20-60mm, o długości 150 

cm i grubości 0,035”. Cewnik moczowodowy pojedynczo zagięty z zamkniętym zakończeniem o długości 90 cm z 

otworami na pętli i długości cewnika, znaczniki długości, widoczny w RTG, pętla - 2cm, zacisk do mocowania na 

stencie, unieruchomienie prowadnika, łącznik do worka na mocz, Cewniki w rozmiarach 06, 07 i 08CH do wyboru 

przez Zamawiającego? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

2 / Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby cewnik wykonany był z materiału 

dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu, który mimo zaginania wraca do swojego kształtu i 

utrzymuje drożność, miękkiego na zewnątrz i sztywnego w środku? 

Odp. Zamawiający oczekuje, aby cewnik posiadał pamięć kształtu, mimo zginania wracał do 

swojego kształtu i utrzymywał drożność, miękki na zewnątrz i sztywny  w środku.  
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Pozycja 2 

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów sterylnych 

zawierających : cewnik podwójnie zagięty, koniec bliższy otwarty, dalszy zamknięty, pętla – 2cm, otwory na pętli i 

długości cewnika, znaczniki długości, prowadnica,  popychacz , zacisk. Opakowanie łatwo otwieralne. Cewniki w 

rozmiarach 4,8CH; 06CH; 07CH lub 08CH, długość: 22-30cm (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego)? 

Odp.  Zgodnie z SIWZ. 

 

2 / Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby cewnik posiadał skalowane co 1cm z linią 

pozycjonującą na całej długość? 

Odp.  Zgodnie z SIWZ. 

 

Pozycja 3 

1 / Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów przez 

ureterorenoskop, sterylnego, cewnik podwójnie zagięty, koniec bliższy otwarty, koniec dalszy zamknięty, pętla – 

2cm, znaczniki długości co 1 cm z linią pozycjonującą  prowadnica Seldingera pokryta PTFE, popychacz 

sterowalny, cewnik 4,8CH i długości 24cm-30cm długości do wyboru przez Zamawiającego 

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale zestaw musi posiadać minimum 2 naklejki. 

 

2 / Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby cewniki były skalowane co 1cm z linią 

pozycjonującą na całej długość i posiadały sterowalny popychacz nawet po usunięciu prowadnicy, oraz aby 

zestaw był połączony fabrycznie gotowy do użycie od razu po wyjęciu z opakowania – co ułatwia i usprawnia 

zabieg? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pozycja 4 

1 / Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów przez 

ureterorenoskop, sterylnego, cewnik podwójnie zagięty,  bliższy otwarty, koniec dalszy otwarty, pętla – 2cm, 

znaczniki długości co 1 cm z linią pozycjonującą  prowadnica Seldingera pokryta PTFE, popychacz sterowalny, 

cewnik 4,8CH i długości 24cm-30cm długości do wyboru przez Zamawiającego 

Odp. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

 

2 / Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby cewniki były skalowane co 1cm z linią 

pozycjonującą na całej długość i posiadały sterowalny popychacz nawet po usunięciu prowadnicy, oraz aby 

zestaw był połączony fabrycznie gotowy do użycie od razu po wyjęciu z opakowania – co ułatwia i usprawnia 

zabieg? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pozycja 5 

1 / Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem 

podwójnie zagiętym cystoskopowym, sterylny: cewnik podwójnie zagięty wykonany z poliuretanu, prowadnica 

Seldingera pokryta PTFE o długości 150 cm, popychacz długości około 40cm. Cewniki w rozmiarach 6 CH 7Ch 

8CH o długości w zakresie 24-30cm do wyboru przez Zamawiającego? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale zestaw musi posiadać minimum 2 naklejki. 

 

2 / Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby cewnik posiadał skalowane co 1cm z linią 

pozycjonującą? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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Pozycja 6 

 1 / Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem 

podwójnie zagiętym cystoskopowym, sterylny: cewnik podwójnie zagięty wykonany z poliuretanu, prowadnica 

Seldingera pokryta PTFE o długości 150 cm, popychacz długości około 40cm. Cewniki w rozmiarach 4,8CH, 6CH, 

7CH o długości w zakresie 22-30cm do wyboru przez Zamawiającego? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

2 / Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby cewnik posiadał skalowane co 1cm z linią 

pozycjonującą na całej długość i sterowalny nawet po usunięciu prowadnicy, zestaw zmontowany fabrycznie 

gotowy do użycia od razu po wyjęciu z opakowania? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

Zadanie 3 Poz. 1  

1 / Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii przez-skórnej z cewnikiem typu Pigtail z 

dwuwarstwowego materiału innego niż poliuretan z pamięcią kształtu, który jest sztywny w środku, a miękki z 

zewnątrz, zagiętą sztywną prowadnicą z miękkim końcem do-nerkowym 5cm w koszulce, rozszerzadłami w tym 

jedno w rozrywanej koszulce, 2 igłami 18 i 20G, łącznikiem do cewnika i adapterem z kranikiem. Rozmiary 

zestawów Ch10,12? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale rozmiar Ch9, 10. 

 

2 / Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby zestaw posiadał łącznik do worka na mocz z 

mechanizmem obrotowym, co zapobiega przypadkowemu zablokowaniu odpływu moczu? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

3 / Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii przez-skórnej z cewnikiem typu Pigtail z  

poliuretanu pokrytego w części do-nerkowej hydrożelem , zagiętą sztywną prowadnicą z miękkim końcem do-

nerkowym, igłą18G , łącznikiem do worka na mocz. Rozmiary zestawów Ch8 Ch9 Ch10? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

Poz. 2 

1 / Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów wymiennych do nefrostomii przez-skórnej zawierających 

cewnik typu Pigtail wykonany z dwuwarstwowego materiału innego niż poliuretan z pamięcią kształtu, który jest 

sztywny w środku, a miękki z zewnątrz, oraz prowadnicą sztywną długości 85cm , oraz łącznik do worka na mocz 

z mechanizmem obrotowym ? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

2 / Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby cewnik wykonany był z materiału 

dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu, miękkiego na zewnątrz i sztywnego w środku 

Odp. Zamawiający wymaga, aby cewnik posiadał pamięć kształtu, był miękki na zewnątrz i sztywny 

w środku. 

 

3 / Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby zestaw posiadał łącznik do worka na mocz z 

mechanizmem obrotowym, co zapobiega przypadkowemu zablokowaniu odpływu moczu? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

Zadanie 7 

Pozycja 1:  

1 / Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  Sterylnego zestawu do cystostomii zawierającego cewnik typu J, igłę 

rozrywaną, zacisk, tulejkę mocującą, worek na mocz o pojemności 2L. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego: 

8Ch, 11Ch i 14Ch (do wyboru przez Zamawiającego, zestaw taki jak  obecnie stosowany?  

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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ZESTAW 16 

 

Pakiet 17 

1 / Prosimy o dopuszczenie zestawu do wtórnego przetaczania krwi, tak jak obecnie stosowany, w składzie: 

- Zestaw do autotrasfuzji - sterylny, niskociśnieniowy zestaw do retransfuzji krwi po zabiegu operacyjnym 

zawierający: 2 dreny, mieszek 200 ml z ergonomicznym uchwytem i zastawką antyzwrotną, worek na krew 700ml 

z zastawką antyzwrotną i filtrem 175 mikronów 

- Worek na drenaż przedłużony min. 700ml z zastawką antyzwrotną 

- Specjalny aparat do szybkiego przetacza krwi z kaskadowym filtrem 175/40/10 mikronów 

- Zapasowy worek na krew min. 700 ml z zastawką antyzwrotną i filtrem 175 mikronów wyposażony w port do 

wtórnego przetaczania krwi. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

ZESTAW 17 

 

Dotyczy: EP/220/51/2019, Zadanie nr 7 

Czy zamawiający wydzieli pozycję nr 1 i stworzy osobny pakiet. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Ponadto Zamawiający zmienia brzmienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie poz. 7 zadania 

nr 2: 

Zadanie nr 2. Zestawy do drenażu wewnętrznych dróg moczowych (CPV  33.14.12.10-5)  
       

jest 

poz. 7.Prowadnica drutowa w koszulce, pokryta PTFE, giętki koniec 2-5cm, długość 150cm, średnica 0,032”, 
sterylna 

 
winno być: 

poz. 7.Prowadnica drutowa w koszulce, pokryta PTFE, giętki koniec 2-5cm, długość 150cm, średnica 0,032” lub  

0,035" (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego), sterylna 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia 

ofert, na niżej podane: 

- termin składania ofert – z 03.07.2019r., do godz. 09:00 na 11.07.2019r., do godz. 09:00, 

- otwarcie ofert – z 03.07.2019r. o godz. 10:00 na 11.07.2019r. o godz. 10:00 

 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w: 

➢rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 11.07.2019r., do godz. 09:00,  

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2019r. o godz. 10:00  

w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, budynek przy ul. Broniewskiego 2, 

II piętro, pokój 328”. 
 

                                                                               DYREKTOR 

                                                                                 Samodzielnego Publicznego 

                                                                                 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

                                                                           Małgorzata Usielska 
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