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        Zamość, dnia 10 grudnia 2021 r. 

 

AT.Z.2150.29.13.2021 

 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania. 

 

 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia na dostawę nakłuwaczy 

jednorazowych wpłynęły pytania. 

 

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi. 

 

Pytanie 1: 

„Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów 

z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?” 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości na opakowania zbiorowe (np. a 100, a 200). 

Pytanie 2 Dotyczy § 7 ust.3: 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10% wartości 

brutto niezrealizowanej części umowy (…), ze względu na nieadekwatność ich wysokości 

do danego niespełniania świadczenia umowy?” 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają 

postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty. 

Pytanie 3 Dotyczy § 2 ust.3: 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 2 sformułowania, iż „Zamawiający 

będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia 

jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto?” 
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Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 4 Dotyczy § 4 ust.4: 

„Prosimy o zmianę zapisu i dostosowanie go do par. 9 ust. 5 pkt 1, czyli możliwość zmiany 

wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT?” 

Odpowiedź na pytanie nr 4:. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają 

postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty. 

Pytanie 5 Dotyczy § 4 ust.4 

„Zamawiający nie zawarł w projekcie umowy zapisu wynikającego z art. 436 ust.4 Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, umowa ma być zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, 

w związku z tym prosimy o umieszczenie w umowie poniższych zapisów: 

„Postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1)stawki podatku od towarów i usług, 

2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

4)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę” 

Odpowiedź 5: 

Postulowane przez Wykonawcę postanowienia, dotyczące możliwości podwyższenia 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku umów zawieranych na okres 

przekraczający 12 miesięcy dotyczą wyłącznie umów zawieranych w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowań o udzielenie zamówień prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W stanie faktycznym niniejszej sprawy mamy 

do czynienie z postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 

130 tys. złotych, a zatem prowadzonym z wyłączeniem zastosowania powołanej ustawy. Tym 
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samym, obowiązek wprowadzenia postulowanych przez Wykonawcę postanowień 

nie znajdzie w tym przypadku zastosowania. Mając na względzie powyższe, Zamawiający 

nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają 

postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty. 

Pytanie 6 Dotyczy pozycji 1: 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy nożykowych z głębokością 

nakłucia do 2 mm?” 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający dopuszcza do poz. nr 1, natomiast poz. nr 2 zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

Pytanie 7 Dotyczy pozycji 1 i 2 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy, które nie są nakłuwaczami 

„typu grzybkowego”. 

Odpowiedź 7: 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 8: 

„Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a 200 szt. w poz. 1, 2 z odpowiednim 

przeliczeniem w formularzu cenowym.” 

Odpowiedź 8: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 9: 

„W celu zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy o wydzielenie każdej pozycji 

zamówienia do osobnego zadania i zezwolenie wykonawcom na złożenie oferty tylko 

do jednej pozycji.” 

Odpowiedź 9: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 10: 

„Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze igłowe posiadające ergonomiczny kształt, aktywacja 

przez dociśnięcie do opuszka palca?” 
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Odpowiedź 10: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 11 Dotyczy pozycji 2: 

„Czy Zamawiający dopuści równoważne nakłuwacze, różniące się jedynie kształtem, 

posiadające ergonomiczny kształt, aktywacja przez dociśnięcie do opuszka palca?” 

Odpowiedź 11: 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 12: 

„Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 17.12.2021 r.” 

Odpowiedź 12: 

Tak, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 17.12.2021 r. 

Pytanie 13: 

„Bardzo proszę o dopuszczenie w poz. 1 nakłuwacza jednorazowego, nożykowego Medlance 

1,5x1,5 mm.” 

Odpowiedź 13: 

Zamawiający dopuszcza do poz.1. 

Pytanie 14: 

„Bardzo proszę o dopuszczenie w poz.2 Medi-Safe Solo – Nakłuwacz bezpieczny przyciskowy, 

automatyczny do pobierania krwi kapilarnej w celach diagnostycznych. Jednorazowy o 

ergonomicznej budowie z płaskim przyciskiem z wyżłobieniami umożliwiającymi wygodne 

ułożenie palca oraz z dodatkowymi wypustkami bocznymi gwarantującymi pewny chwyt. 

Zabezpieczony przed ponownym użyciem, ostrze schowane, silikonowe ze stali nierdzewnej, 

szlifowane. Ostrze zabezpieczone poszerzoną nasadką ochronną zapewniającą sterylność 

ostrza i umożliwiającą sterylność ostrza i umożliwiającą mocne uchwycenie w celu łatwego 

usunięcia poprzez odkręcenie. Nakłuwacz sterylizowany promieniami Gamma, pozostaje 

sterylny przez 5 lat od sterylizacji do momentu usunięcia osłonki zabezpieczającej. Po użyciu 

ostrze automatycznie chowa się do obudowy. Typ ostrza IGŁA – trzypłaszczyznowa 23G, 

głębokość nakłucia 2,0mm, opakowanie 200 szt?” 
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Odpowiedź 14: 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

      DYREKTOR 
       Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  

Małgorzata Popławska 

 


