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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/43/08     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę różnych materiałów medycznych. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Dot. § 4 pkt 2 Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni od daty dostarczenia 
towaru i otrzymania faktury? 
Zgodnie z Ustawą z dn. 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139 
poz. 1323 z późn. zm.) – Art. 5. Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, 
wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego 
świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie 
dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy. Nie istnieje 
zakaz umownego ustalania dłuższego niż 30-dniowy terminu płatności w żadnym  
z obowiązujących przepisów, wręcz przeciwnie, art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.  
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dopuszcza ustalanie przez strony  
w zawieranych umowach terminu płatności dłuższego niż 30-dniowy. Ustalając dłuższy niż 30 dni 
termin płatności zamawiający musi założyć obowiązek zapłaty odsetek ustawowych począwszy od 31 
dnia do 90 dnia (w tym przypadku) – na żądanie wykonawcy. Takie rozwiązanie jest dla zamawiającego 
jedynym możliwym do przyjęcia, zważywszy na jego stan finansowy i przy uwzględnieniu wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. Należy bowiem zauważyć, że pomimo, iż kontrahent nabywa prawo do 
żądania odsetek po upływie 30 dni od daty spełnienia świadczenia niepieniężnego, to ustalony  
w umowie 90-dniowy termin płatności należności głównej jest terminem obowiązującym między 
stronami. Oznacza to, że kontrahent nabywając roszczenie o zapłatę odsetek nie nabywa jednocześnie 
roszczenia o zapłatę ceny za towar. W tym zakresie jego roszczenie staje się wymagalne wraz  
z upływem 90 dni od daty wykonania swego zobowiązania. 
Taki przyjęty system rozliczeń za zakupiony towar przedstawia dla zamawiającego najkorzystniejszy 
bilans ceny – zważywszy na dotychczasowe zobowiązania, brak możliwości pozyskania kredytu oraz 
realne warunki w jakich funkcjonuje zamawiający. 
 
Pytanie nr 2: Dot. § 1 pkt 4. Z uwagi na dłuższy czas obowiązywania umowy tj. 24 miesiące  
(w zakresie zadań 1-8), czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych w trakcie trwania 
umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy: 
- wzrost cen producenta, 
- zmiany kursu walut i stawek opłat celnych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian. 
 
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający może wydzielić z zadania 5 pozycję 13 (maska z folii przezroczystej 
(przyłbica)), pozycję 15 (podkłady pod elektrody do zabiegów fizjoterapeutycznych 12x16 cm) oraz 
pozycję 17 (czujnik elektrod sterylny) i stworzyć z w/w pozycje np. zadanie 5a? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania 5 pozycji 13, 15 oraz 17 i tworzy  
z nich zadanie 5a. 

 
 

Z poważaniem 
       
       Dyrektor 
       Leszek Bonna 
 
 
 
 
A.T.R. 
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Chojnice, 27 listopada 2008 r. 
 
 

Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-2/43/08     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę różnych materiałów medycznych. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
 
Pytanie nr 1: Pakiet nr 1 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule były wyposażone  
w samodomykający korek portu bocznego. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty badań 
potwierdzających biokompatybilność materiału cewnika? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby kaniule były wyposażone  
w samodomykający korek portu bocznego. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty badań 
potwierdzających biokompatybilność materiału cewnika. 
 
Pytanie nr 2: Pakiet nr 1 poz. 8 Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania igieł do penów  
w rozmiarach 0,3x8mm oraz 0,25x6mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania igieł do penów w rozmiarach 0,3x8mm 
oraz 0,25x6mm. 
 
Pytanie nr 3: Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki posiadały dodatkowe 
uszczelnienie na tłoku? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby strzykawki posiadały dodatkowe uszczelnienie na tłoku. 
 
Pytanie nr 4: Pakiet nr 6 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga cewników obustronnie pokrytych 
elastomerem silikonu. Czy Zamawiający wymaga, aby numer serii znajdował się na cewniku  
i opakowaniu jednostkowym, co gwarantuje pełną identyfikację produktu w trakcie całej procedury 
cewnikowania. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga cewników obustronnie pokrytych elastomerem silikonu. 
Zamawiający wymaga, aby numer serii znajdował się na cewniku i opakowaniu jednostkowym, co 
gwarantuje pełną identyfikację produktu w trakcie całej procedury cewnikowania. 
 
Pytanie nr 5: Pakiet nr 6 poz. 4 Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania cewników do 
odsysania niesilikonowanych, wykonanych z medycznej odmiany PCV w podanych rozmiarach. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie cewników do odsysania 
niesilikonowanych, wykonanych z medycznej odmiany PCV w podanych rozmiarach. 
 
Pytanie nr 6: Pakiet nr 6 poz. 14 Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania drenów Kehra  
o podanych rozmiarach w pojedynczym opakowaniu papier-folia. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania drenów Kehra o podanych rozmiarach  
w pojedynczym opakowaniu papier-folia. 
 
Pytanie nr 7: Pakiet nr 8 poz. 23, 33, 34 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie przedmiotowych 
pozycji do odrębnego pakietu z uwagi na specjalistyczny charakter wyrobów. Państwa zgoda pozwoli 
większej ilości wykonawców na złożenie konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę na szczegółowe czytanie zapisów SIWZ. W rozdziale I pkt  
3 Zamawiający określił możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania oraz pozycje. 
 
Pytanie nr 8: Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w przetargu na 
„dostawę różnych materiałów medycznych (13 zadań)” znak sprawy: DZAP-380-43/08 dla Szpitala 
Specjalistycznego im. J. K .Łukowicza w Chojnicach. W oczekiwaniu na odbiór aktualnych 
dokumentów (z Krajowego Rejestru Karnego – dokumenty wymienione w SIWZ w rozdziale II pkt 2 
ppkt 2.6 i 2.7) wymaganych przez Zamawiającego do udziału w przetargu, proszę o przesunięcie 
terminu składania ofert o tydzień tj. z dnia 02.12.2008r. na 09.12.2008r. 
Odpowiedź: Ze względu na pilną konieczność udzielenia zamówień Zamawiający nie może przychylić 
się do powyższej prośby i nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert. 
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Pytanie nr 9: Pakiet 2, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 2, 5, 10 ml pakowanych po 100 sztuk w opakowaniu  
z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę strzykawek 2, 5, 10 ml pakowanych po 100 sztuk  
w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
 
Pytanie nr 10: Pakiet 2, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 20 ml pakowanych po 100 sztuk w opakowaniu  
z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę strzykawek 20 ml pakowanych po 100 sztuk  
w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
 
Pytanie nr 11: Pakiet 2, pozycja 1 

Czy nie zaszła omyłka pisarska co do opisu strzykawki 50 ml. Według naszej wiedzy pojemność taka 
jest dostępna tylko w wersji do pomp i w wersji cewnikowej Janeta. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zaistniała omyłka w opisie strzykawki 50ml. 
 
Pytanie nr 12: Pakiet 4, pozycja 1 

Czy nie zaszła omyłka pisarska co do opisu pojemników na odpady medyczne o poj. 0,5l i 0.7l. Według 
naszej wiedzy pojemnik ten jest produkowany tylko w jednej standardowej wersji 0,5-0,7l (0,5l  
z wypełnieniem do 0,7l). Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w tych pozycjach wyżej wymienionego 
pojemnika. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zaistniała omyłka w opisie pojemników na odpady 
medyczne.  
Zamawiający dopuszcza w/w  pojemnik. 
 
Pytanie nr 13: Pakiet 5, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków pakowanych po 80 sztuk w opakowaniu z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę kieliszków pakowanych po 80 sztuk w opakowaniu  
z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
 
Pytanie nr 14: Pakiet 5, pozycja 2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli nam 
to na zaproponowanie Państwu oferty bardzo korzystnej cenowo. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
Pytanie nr 15: Pakiet 5, pozycja 3 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli nam 
to na zaproponowanie Państwu oferty bardzo korzystnej cenowo. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
Pytanie nr 16: Pakiet 5, pozycja 4 

Czy zamawiający wymaga maszynek do golenia 1-ostrzowych z grzebykiem? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga maszynek do golenia 1- ostrzowych  
z grzebykiem. 
 
Pytanie nr 17: Pakiet 5, pozycja 13 

Czy Zamawiający ma na myśli maskę z osłoną na oczy? Jeżeli nie to prosimy o doprecyzowanie. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ma na myśli maskę z osłoną na oczy. 
 
Pytanie nr 18: Pakiet 5, pozycja 16 

Czy Zamawiający dopuści wycenę szpatułek pakowanych po 100 sztuk w opakowaniu z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę szpatułek pakowanych po 100 sztuk w opakowaniu  
z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
 
Pytanie nr 19: Pakiet 6, pozycja 4 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników do odsysania wykonanych  
z wysokiej jakości medycznego PCV. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania cewników do odsysania wykonanych 
z wysokiej jakości medycznego PCV. 



  

 
Pytanie nr 20: Pakiet 7, pozycja 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zgłębników CH 22 i 24 o dł. 1250cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie zgłębników CH 22 i 24 o dł. 1250cm. 
 
Pytanie nr 21: Pakiet 7, pozycja 1 

Czy zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy CH 36 zamiast 35? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgłębnik żołądkowy CH 36 zamiast 35. 
 
Pytanie nr 22: Pakiet 8, pozycja 7 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na ostrzu była wygrawerowana nazwa producenta  
i rozmiar? Prosimy o dopuszczenie ostrzy z nazwą producenta na opakowaniu zbiorczym = 100 sztuk  
i z numerem ostrza na każdym jednostkowym opakowaniu = 1 szt. 
Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu, aby na ostrzu była wygrawerowana nazwa 
producenta i rozmiar. 
 
Pytanie nr 23: Pakiet 8, pozycja 8-9 

Z uwagi na fakt, iż worki do moczu należą do jednej grupy asortymentowej prosimy Zamawiającego  
o wydzielenie ich do osobnego pakietu. Umożliwi to większej liczbie oferentów na złożenie ważnych  
i konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę na szczegółowe czytanie zapisów SIWZ. W rozdziale I pkt 3 
Zamawiający określił możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania oraz pozycje. 
 
Pytanie nr 24: Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 25 „szczoteczka do wymazów cytologicznych (…)” 
miał na myśli szczoteczki umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, 
kanału szyjki macicy i strefy transformacji, które to szczoteczki według rekomendacji Ministerstwa 
Zdrowia zalecane są w programie profilaktyki raka szyjki macicy? 
Odpowiedź: Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 25 „szczoteczka do wymazów cytologicznych (…)” miał na 
myśli szczoteczki umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału 
szyjki macicy i strefy transformacji. 
 
Pytanie nr 25: Czy Zamawiający wymaga w zadaniu 8 poz. 25 „szczoteczka do wymazów 
cytologicznych (…)” przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytutu  
i towarzystw specjalistycznych co jest wymagane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz 
Zdrowia i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga w zadaniu 8 poz. 25 „szczoteczka do wymazów cytologicznych 
(…)” przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytutu i towarzystw 
specjalistycznych. 
 
Pytanie nr 26: Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 8 poz. 25 „szczoteczka do wymazów 
cytologicznych (…)” do odrębnego pakietu? 
Utworzenie odrębnego pakietu umożliwi złożenie korzystniejszej oferty oraz, co jest bardzo istotne: 
szczoteczka do pobierania wymazów jest przyrządem diagnostycznym, a nie pomocniczym mającym 
przynieść konkretne i wymierne rezultaty dlatego jej rola w ocenie stanu zdrowia jest bardzo wysoka, 
gdyż na podstawie bezpiecznego i prawidłowego pobrania wymazu można ocenić stan zdrowia kobiet 
jak również postawić prawidłową diagnozę, na czym zapewne zależy również Zamawiającemu. 
Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę na szczegółowe czytanie zapisów SIWZ. W rozdziale I pkt 3 
Zamawiający określił możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania oraz pozycje. 
 
Pytanie nr 27: Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 8 poz. 33 i 34 „szczoteczki chirurgiczne (…)” do 
odrębnego pakietu? 
Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę na szczegółowe czytanie zapisów SIWZ. W rozdziale I pkt 3 
Zamawiający określił możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania oraz pozycje. 
 

 
 

Z poważaniem 
       
       Z-ca Dyrektora d/s ekonomicznych 
 
       Maria Nieżorawska 
 
 
 
 
A.T.R. 
 

 


