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Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 - 42/20 na dostawg sprzgtu medycznego
jednorazowego u2ytku, ogloszonego w Biuletynie Zam6wieri Publicznych: ogloszentie o zam6wieniu nr
774248-N-2020 z dnia 30.12.2020r.

Zamawiajqcy Samodzielny Publiczry Psychiaffyc:nry Z,aklad Opieki Zdrowofirej im. dr. Stanislawa
Deresza w Choroszczy, dzialEac na podstawie art. 38 usf. 2 ustawy z dnia29 stycmia2004 r. ustawy prawo
Zam6wieh Publicmych (tekst jednolity: Dz.IJ. z 201%. poz. 1343) publikuje fre66 npytah i udziela
nastgpuj 4cych wyj a6nieri:

Pytania do8cz4ce Pakietu nr I

l) Pakiet I poz.l
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie kaniul wykonanych z biokompatybilnego
poliuretanu, wyposazona w 4 paski radiocieniuj4ce, samodomykaj4cy sig koreczek portu
bocznego oraz zastawkg antyzvtrotn4, elasrtyczne sl<rzydelka. Parametry przedstawiaj4 sig
nastgpuj4co:

Kolor Rozmiar kaniuli
(GAUGE)

Rozmiar
cewnika w

mm
Pomarafczowv 14G 2,20x45

Szarv 16G 1.70 x45
Biatv t7G 1.50 x 45

Zielony t8G I,20 x 45

1,20 x 38
R62owy 20c 1,00 x 32

Niebieski 22G 0.80 x 25
zotw 24G 0,70 x 19

OdpowiedZ : Zarnaw iaj 1cy p o dtrzymuj e zap i sv S IWZ

Pakiet I poz.2

Prosimy zamawiajqcego o dopuszczenie korerczk6w znarwqtylko na opakowaniu.
OdpowiedZ: Zamawiaj4cy podtrzymuje zapis.y SIWZ.

Pakiet 1poz.l,2
Prosimy Zamawiaj}cego o wydzielenie wlvt pozycji do osobnego pakietu, paristwa zgoda
ponvoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.
odpowiedZ: zamawiai}cy nie wyraza zgody na wydzielenie pozycji.

2)

3)



4) Pakiet I poz.6

Prosimy zamawiajqcego o dopus zczeni<>systemu beizglowego bez zacisku.Odpowied2: Zamawiaj4cy podtrzymuj e zapisy SIWZ

5) Pakiet t poz.7
Prosimy zamawiai*cego o wydzielenie wiw pozycji do osobnego pakietu.
OdpowiedZ: Zamawiajqcy nie wyra?a zg:,ody na wydzielenie pozycji.

6) Pakiet w l poz.2 -3
czy zamawiai4cy wydzieri poz. 2--3,do osobnego pakietu ze wzglgdu na duzezrolnicowanie asortymentowe produkt6w ,awartl,cn w rym pakiecie co wplywa nazakl6cenie konkurencyjno.ci postgpowania i na avigkszenie cen ofert?odpowiedz: zamawiai4cy nie wyru2a zgofly na wydzierenie pozycji.

7) Pakietwlpoz.2
czy zamaw iai 4cy dopusc i koreczek z tr zltieniempowy2ej krawgdzi kore czka?odpowiedz: zamawiaiqcy nie dopusz cza - podtrzymuje zapisy slwz.

8) Pakiet rtr I poz.2

czy zamawiaiqcy dopu$ci koreczek be:z naztvy producenta na produkc ie -nan,ai daneidentyfikuj4ce wyr6b na etykiecie opakor,vania zbioiczego?
OdpowiedZ: Zamawiaj4cy nie dopusz cza _ podtrzyrnuje zapisy SIWZ.

9) Pakiet nr I poz.2

czy z,amawiai4cy dopuSci wyceng za opak 100 szt zprzeliczeniem?
odpowiedz: zamawiaiilcv dopuszcza wy,]eng za opak.100 szt. z przeliczeniem pozostalezapisy SIWZ bezzmian.

Pytania dotvcz4ce pakietu nr 3

l0) Pakietnr3 poz. l:
zwtacamy sig do Zamawiaj4cego z pro$bq. o dopuszczenie cewnika Foleya z balonem 5-10ml' pakowanego podw6jnie w wewn QtrznSr worek foliowy, opakowanie zewngtrzne foliapapier, spelniai4cego pozostale wymagani* slwz oraz o-wydzielenie powyzszej pozycjido odrgbnego pakietu.
odnowiedz: zamawiaiqcy niewyra*a zgo<ry na wydzielenie pozycji i podtrzymuje zapisy

I 1) Pakiet nr 3 poz.3:
zwracamy sig do zamawiaj4cego z pro$b4 o dopuszczenie zaoferowania aplikat orazLelemznieczulaj}cym w opakowaniu folia/papier spelniai4cego resztg postawionych wymagarislwz oraz o wydzielenie povry*szej pozycji ao oirguriego pakietu.
odnowie dz : z amaw iai 4cy nie w yr uzi zgody na *yori" r.-ni. p o zy cjii podtrzymuj e zapisy

12) Pakier nr3 poz.4:
zwracamy sig do zamawiaj4cego z prodb4 o dopuszczenie cewnika do odsysaniaz kolorystycznym oznaczeniemrozmiaru cewnika na konektorze i numery cznym oznaczeniemna opakowaniu jednostkowym (a nie wypuklym na konektorze), spetniaj4cego pozostalewymagania slwz otaz o wydzielenie powy2szej pozycji do odrgbnego pakietu.



OdpowiedZ: Zamawiaj4cy nie WraLa zgody na wydzielenie porycji i podtrzymuje zapisy
SIWZ.

13) Pakietnr3 poz. 11:

Zwracamy sig do Zamawiajqcego z pro$b4 o rCopuszczenie igty tylko w rozmiarze 1,2 dt. min.
30 mm, spetniaj4cej pozostale wymagania SIWZ.
OdpowiedZ: Zamawiaj1cy podtrzymuj e zapisy SIWZ

14) Pakiet w3 poz.25:
Czy Zamawiaj4cy wymaga przyrz4d6w z komor4 kroplow4 woln4 od PVC, z drenem z pVC
bez ftalan6w?

OdpowiedZ: Zamawiaj4cv dopuszcza przyrz4dy z komor4 kroplow4 woln4 od pVC, z drenem
zPYC bez ftalan6w.

15)Pakietw3poz.25:
Czy Zamawiaj}cy bgdzie wymagal, aby komora kroplowa w czgSci przezroczystej miala
dlugoSd min. 60 film, co ulatwia u2ytkowanie prryrzqdu?
OdpowiedZ: Zamawiajqcv dopuszcza komorg kroplow4 o dl. 60 mm w czgsci przezrocrystej.

16) Pakiet nr 3 poz. 5, 9, 10, ll,12,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,
41, 45, 49, 53, 57, 59, 59, 60, 61, 62:

Zwracamy sig do Zamawiajqcego z proSb4 o wydzielenie powy2szych pozycji i utworzenie z
nich odrgbnego pakietu. UmoZliwi to zloL:.enie wahnej i konkurencyjnej cenowo oferty
wigkszej ilo$ci oferent6w.
odpowiedZ: zamawiaj4cy nie wyraha zp;ody na wydzielenie powyzszych pozycji i
podhrymuje zapisy SIWZ

17) Pakiet nr 3 poz. 15-16

Czy Zamawiaj4cy wydzieli poz. 15-16 do osobnego pakietu ze wzglgdu na du1e
zr6Znicowanie asortymentowe produkt6r,v zawartych w tym pakiecie co wplywa na
zakl6cenie konkurencyjnosci postgpowania i na zwigkszenie cen ofert?
odpowiedZ: zamawiaj4cy nie wynhazgody rra wydzielenie do osobnego pakietu

18) Pakiet nr 3 Poz.15-16

Czy zamawiaj4cy dopuSci dren o dt.2,0 m?

OdpowiedZ: Zamawiaj4cy w poz. 15 dopuszoza dren o dl2 m. W poz. 16 Zamawiaj1cy nie
dopuszcza - podtrzymuje zapisy SIWZ.

19) Pakiet nr 3 poz.2I-23
Czy Zamawiajqcy wydzieli poz.2l-23 d'o osobnego pakietu ze wzglgdu na du1e
zr62nicowanie asortymentowe produkt6w zawafich w tym pakiecie co wplywa na
zakl6cenie konkurencyjno$ci postgpowania i rra zwigkszenie cen ofert?
Odpowied2: Zamawiaj4cy nie wyrahazgody nLa wydzielenie do osobnego pakietu.

20) Pakiet nr3 poz.25
Cry Zamawiaj4cy wydzieli poz. 25 do osobnego pakietu ze wzglgdu na du2e
zr6Znicowanie asortymentowe produkt6w zawafich w tym pakiecie co wptywa na
zakJ6cenie konkurencyjnosci postgpowania i rra zwigkszenie cen ofert?
OdpowiedZ: Zamawiajqcy nie wyraZazgody na wydzielenie do osobnego pakietu.

2l) Pakiet w3poz.33
Czy Zamawiajqcy wydzieli poz. 33 do osobnego pakietu ze wzglgdu na du1e
zr6hnicowanie asortJrmentowe produkt6vr zawaftych w tym pakiecie co wptywa na
zardocenie konkurencyjnosci postgpowania i rra zwigkszenie cen ofert?



odpowiedz: zamawiailcy nie wyraLa ztgody na wydzielenie do osobnego pakietu.22) P akiet nr 3 poz. 3 4_3 5
c4' zamawiai4cy wydzieri poz. 34-35 do osobnego pakietu ze wzgrgdu na duzezr6,nicowanie asorfymentowe produkt6w ,awartyih w tym pakiecie co wptywa nazakl6cenie konkurencyjnosci postgpowania i na zwigkszenie cen ofert?odpowiedZ: zamawiaj4cy ni" *y.az a zgody na wydzielenie do osobnego pakietu.23)Pakietw 3poz.40-41

lllrrrllJulill^tu, 
wydzieti poz.4ar.4.rdo osobnego pakietu ze wzglsdu na duze

zakr6cenie u""u,lT#il'u::";:,,rffijlJ,:,:x" frl;13:1,":"xftJ;ui".i"".T 
wprywa na

odpowiedz: zamawiai4cy 
"i" 

*yiiza zgodyna wydzielenie do osobnego pakietu.24) Pakietnr 3 poz. 4g
czy zamawiaj4cy wydzieli poz' 48 do osobnego pakietu zewzglgdunadu.ezr6znicowanieasortymentowe produkt6w zawartyclt w tvr pakiecie co wptywa na zakl6ceniekonkurencyjnoSci postgpowania i na zwrigkszenie cen ofert?odpowiedZ: zamawiaj}cy nie wyra4a zgody na wydzielenie do osobnego pakietu.25) Pakiet w 3 poz. 51,53,54
czy zamawiai4cy wydzieli poz. 51,53,54do osobnego pakietu ze wzgrgdu na duzezt62nicowanie asortymentowe produkt6'n zawartych * tyi, puti.cie co wptywa na zakl6ceniekonkurencyjnosci postgpowania i na zwigkszenie cen or.nt '

,u, 3"1lJ,i\';::T:-'aj4cv 
nie wvruzazgodvna wvdzielenie do osobnego pakietu.

czy zamawiai*cy dopusci podklad w rolii szer. 50 cm, dl. 46 m zprzeliczeniem?odpowiedZ: zamawiajlcv dopuszcza za.oferowanie podkladu w rolce szer. 50 cm dl46 m zprzeliczeniem pozostale zapisy SIWZ be:z zmian

Pytania dotvcz4ce pakietu nr 4

27)Pakietw 4 poz. I
czy zamawiaj4cy dopusci pojemniczki o pojemnosci 25 ml? pozostale parametry bez zmjanOdpowiedZ: Zamaw iaiqcy d.opuszczapoj emniki o poj emno.c i 25ml

28) Pakiet w 4 poz. l
czy z'amawiai}cy dopu$ci pojemniczki o pojemnosci 60 ml? pozostale parametry bez zmianodpowiedz: zamawiaiqcy nie dopuszcza pojemnik6w o pojemnosci 60ml

29) cry zamawiajilcy wydzieli poz' 8 do os,cbnego pakietu ze wzglgduna duze zr6znicowanieasofiymentowe produkt6w zawafich * !,n pakiJe co wplywa na zakl6ceniekonkurencyjnoSci postgpowania i na zwigkszenie cen ofert?
odpowiedZ: zamawiai4cy nie wyrafua zgo<Iy na wydzielenie do osobnego pakietu poz. g.

P}'tania og6lne

30) Dotyczy SIWZ RozdziatVl p.l Wykaz o5rviadczeri
czy zamawiaj}cy wyrazi zgodg na dolaozenie do oferff oswiadczen ia (zal4cznlk nr 4 doslwz) o braku przynare,nosci ao grup.y kapitalowej, w przypadku gdy wykonawca nieyl"w do zadnej grupy kapialowej ?
odpowiedz: zamawiaj4cy u"nu iusperniony wym6g art.24ust. 1 pkt 23 ustawy pZp, je6riWykonawca, kt6ry nie nalehy Oo Za.dnej grupy kapitalowej, przedstawi stosowneoswiadczenie wraz z ofert4, jednoczesni 

" , turitii"ni".' iz jakakolwiek zmianasy,tuacji



Wykonawcy w toku postgpowania (wt1czenie do grupy kapitalowej) bgdzie powodowala
obowi4zek aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy

3l) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiaj4cy dokona modyfikacji postanowief
projektu prryszlej umowy w zakresie zapis6vr $ 5 ust. 1:

1. Wykonmuca zaplaci Zamotviajqcemu kary umowne:

1) 0,2 % wartoici brutto opdtnionej czgiciprzedmioluumowy olcreSlonej w $ 4 ust. I, za kaZdy
dzieri op62nienia nalefiitej realizocji zamdwienia, iednak nie wigcej nii 10% wartoici brutto
opdinionej cz.gici prr.edmiotu umowJt

2) 0,2 ok wartofci brutto opdinionej czgici przedmiotu umowJt. okreilonej w $ 4 ust. I, za kazdy
dzieri opdinienia w:

a. dostarczeniu brakujqcych towar6w,

b. rozpatrzeniu reklamacji towaru,

c. dostarczeniu towar1w wolnych od wad po rozpatrzeniu rekramacji;

efi zawarVch w pkt d bt c)

3) 10 26 wartoici brutto niezrealizowanej czgsciumowy, je2eli Zamawiajqcy odstqpi od umowy
Iub iq wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okolicznoici le2qcych po stronie
Wykonawcy;

4) 10 0% wartoici brutto niezrealizowanej czgic,i umow.y, je2eti Wykonawca wypowie umowg lub
od niej odstqpi z powodu okolicznoici leiqcych po stronie Wykonawcy.
OdpowiedZ: Zamawiajqcy Wruha zgodg nazmian'q zapis6w dot. kar umownych w $ 5 ust. 1 pkt. 1)
i2):

l. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne:
I) 0,2 %o wartoici netto niezrealizowqnrqi-doslsry za ka1dy dzieri op1inienia naleiytej
r e al iz acj i z am6w i eniq,

2) 0,2 % wartoici umowy netto niezreali:fryanqi dglaw.y za kaady dzien op6mieniaw:
a) dostarczeniu brakujqcych towar6w,
b) rozpatrzeniu reklamacji towaru,
c) dostarczeniu towar|w wolnych od wad po rozpatrzeniu rekramacji;

Pozostale zapisy $ 5 ust. I pozostaj4 bezzmiaun.

Pozostale zapisy SfWZ pozostaj4 bez zmian.

Dyrektor Zakladu

rngr Ewa Zgier




