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Kraków, dn. 26.05.2021 r. 
Dotyczy:  Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku. 

Znak postępowania A.I.271.1.2.2021. 
 
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. 
prof. Bogusława Frańczuka - informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść 
pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje się poniżej 

 
ZESTAW I 
Pytanie: 
1. Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1: 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic przebadanych na 
gotowe preparaty do dezynfekcji według normy EN 16523-1. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie: 
2. Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1: 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic posiadających siłę 
zrywu przed starzeniem min. 33N. Rękawice posiadają również lepszy poziom AQL = 1.0. Pozostałe wymagania 
zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy pn. „Specyfikacja asortymentowo - 
ilościowo – cenowa”. 
 
Pytanie: 
Pytania do SWZ:  
1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przedłożenia próbek rękawic dla Pakietu nr 10 oraz 
Pakietu nr 11 w ilości po 1 opakowaniu w dowolnym rozmiarze. Zamawiający w SWZ wymaga przedłożenia po 10 szt. 
rękawic, jednakże w Pakiecie nr 10 rękawice pakowane są po 100 szt., w Pakiecie nr 11 po 50 szt., w związku z czym 
prosimy o zgodę na złożenie próbek w ilościach odpowiednio: 
- dla Pakietu nr 10 – 1 opakowanie a’100 szt. w dowolnym rozmiarze, 
- dla Pakietu nr 11 – 1 opakowanie a’50 szt. w dowolnym rozmiarze. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę przedłożenie próbek rękawic dla Pakietu nr 10 oraz Pakietu nr 11 w ilości po 1 opakowaniu 
w dowolnym rozmiarze. 
Pkt 7.10 SWZ przyjmuje brzmienie: 
„Próbki – przedmiotowy środek dowodowy, potwierdzający spełnienie przez oferowane dostawy wymagań 
określonych przez Zamawiającego 
• Pakiet 1 – Poz. 1 i 4 - po 2 szt. 
• Pakiet 8 – Poz. 8 - 2 szt. 
• Pakiet 10 – 1 opakowanie w dowolnym rozmiarze 
• Pakiet 11 – 1 opakowanie w dowolnym rozmiarze 
(…)” 
 
Pytanie: 
Pytania do wzoru umowy:  
1. Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 4 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści: „zmiana taka następuje 
automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT 
na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli 
Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez 
ustawodawcę,  
a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty  
w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, 
obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. 
uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do 
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umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.  
W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Zgodnie z § 3 ust. 4 umowy zmiana nastąpi z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.   
 
Pytanie: 
2. Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 7 i 8 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks 
Cywilny w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Praw zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze 
zm.) celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie  
z poglądem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 
1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik,  
w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC,  
t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA  
w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do 
wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego 
podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego  
z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję 
ograniczenia jego uprawnienia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  
 
Pytanie: 
3. Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie ust. 10 o treści: „Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany  
w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%.  
W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez 
Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy,  
a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że 
Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym 
samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Zgodnie z treścią art. 440 w zw. z art. 439 ust. 2 
lit b) ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) w przypadku 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający jest zobligowany 
do zawarcia w jej treści postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
wykonawca, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacji zamówienia. Powyższa zmiana 
nie ogranicza się wyłącznie do umów wskazanych w treści art. 439 ust. 1 ale może również zostać przewidziana w innej 
umowie  
tj. umowie dostawy zgodnie z treścią art. 440. Jak słusznie zauważa M. Jaworska „stosowanie klauzul waloryzacyjnych 
jest również korzystne dla zamawiających, pozwala bowiem na ponoszenie rzeczywistych kosztów wykonania 
zamówienia, nieobarczonych narzutem związanym  
z koniecznością ujęcia w cenie ryzyka ich wzrostu. Stosowanie klauzul waloryzacyjnych zapobiega również powstawaniu 
sytuacji, kiedy wykonanie zamówienia przestaje być opłacalne, a tym samym sprzyja trwałości stosunku umownego, co 
niewątpliwie jest korzystne dla obu stron umowy.”  
(M. Jaworska, w: Komentarz PZP, wydanie I, 2021). 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  
 
Pytanie: 
4. Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 9 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni 
roboczych. UZASADNIENIE Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania 
treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, 
musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, 
zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym 
przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest 
uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie 
KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14). 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  
 
Pytanie: 
5. Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie ust. 12 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do 
zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki 
została ona zawarta.”  UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do 
nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc 
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do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży 
materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez 
kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego 
asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne 
przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji 
usług transportowych.   
W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów 
medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru 
pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest  
w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego 
ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na 
terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych." 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  
 
Pytanie: 
6. Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do 
wysokości: 
a) 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit a); 
b) 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy w lit b) i c); 
UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary 
umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu 
cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy 
 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) 
poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu  
i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych 
kar umownych na Wykonawcę. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  
 
Pytanie: 
7. Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 2 projektu umowy poprzez wykreślnie z jego treści uprawnienia do sumowania 
kar umownych oraz dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 
zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia  
z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w 
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. UZASADNIENIE: Zgodnie z 
orzecznictwem kumulowanie kar umownych naliczanych za nienależyte wykonanie zobowiązania, z karą umowną za 
niewykonanie tego samego zobowiązania nie jest możliwe (wyrok SN z 28.01.2011 r., CSK 315/10, OSNC-ZD 2011/4, 
poz. 85). Ponad to podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z 
COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary 
umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z 
wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia 
należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  
 
Pytanie: 
8. Wnosimy o wykreślenie § 11 ust. 3 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem 
samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego 
prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze 
zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia 
jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o 
analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. 
Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  
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ZESTAW II 
Pytanie: 
Pytania dot. Pakietu nr 8: 
1. Czy Zamawiający, mając na uwadze fakt, iż poszczególni producenci wyrobów medycznych specjalizują się w 
określonych typach wyrobów, wyłączy z pakietu nr 8 poz. 1-5, tworząc z nich osobny pakiet 8a, co pozwoli na wzięcie 
udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców?   
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie: 
2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 2,4,5 dopuści do zaoferowania wysokociśnieniowy system do drenażu ran 
przeźroczysty, wykonany z nietłukącego tworzywa, bez zawartości PCV, ze wskaźnikiem poziomu próżni, z butelką o 
pojemności 400ml dla poz. 2, 600ml dla poz.4 oraz 200ml dla poz. 5, wyposażoną w czytelną wypukłą skalę (skalowanie 
co 10ml), taśmę mocującą, dren łączący o długości 105cm z zaciskiem, końcówką luer lock i łącznikiem do drenów 6-
18CH, pakowanymi podwójnie, sterylnymi, zestaw wyposażony w dwa zaciski ślizgowe (przy butli i na drenie) oraz 
wieszak, podciśnienie początkowe 700mmHg (933 mbar)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca 
zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku 
do wzoru umowy pn. „Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 
 
Pytanie: 
3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 1 dopuści do zaoferowania dren typu Redon – 
CH 8-16, do drenażu ran pooperacyjnych, długość drenu 100 cm, wykonany z tworzywa sztucznego, sterylny, dokładna 
perforacja, otwory tej samej wielkości, perforacja na długości 14cm, widoczny w promieniach Rtg? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca 
zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku 
do wzoru umowy pn. „Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 
 
Pytanie: 
4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 3 dopuści do zaoferowania butle wymienne do zestawu 
wysokociśnieniowego wykonane z nietłukącego tworzywa, bez zawartości PCV, ze wskaźnikiem poziomu próżni, o 
pojemności 400ml, wyposażone w czytelną wypukłą skalę (skalowanie co 10ml) oraz wieszak? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy pn. „Specyfikacja asortymentowo - 
ilościowo – cenowa”. 
 
ZESTAW III 
Pytanie: 
Pakiet 3 poz. 1  
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę prześcieradeł z celulozy podfoliowanej wzmocnionej nitkami z poliestru, o 
wymiarach 80 x 170 lub 80 x 210 cm? Prosimy także o dopuszczenie konfekcjonowania po 25 szt. w opakowaniu 
foliowym x 4 paczki w kartonie zbiorczym = 100 szt.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie: 
Pakiet 3 poz. 2  
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę rolek celulozowo-foliowych, perforowanych, o szerokości 50 cm i długości 
65 m, z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 1231 sztuk rolek?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie: 
Pakiet 10  
1. Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5 oraz chlorowane wewnętrznie, bez warstwy polimerowej?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
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ZESTAW IV 
Pytanie: 
Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne  nitrylowe  bezpudrowe, wewnętrznie chlorowane  z teksturą na 
końcach palców. Grubość rękawicy na palcu min. 0,7mm.(+/-0,02mm), a na dłoni 0,07 mm.(+/-0,02mm) AQL =  1. 
Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-5, dopuszczone także do kontaktu z żywnością.   
Rozmiar XS-XL. Opakowanie zawierające 100 szt. 
Odpowiedz:  
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ. 
 
ZESTAW V 
Pytanie: 
Pakiet 3 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne wykonane z fizeliny oraz folii? 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pakiet 3 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne o wymiarach 80cm x 210cm? 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pakiet 3 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradła jednorazowego użytku w rolce: jedna warstwa celuloza, spód foliowany? 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pakiet 3 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści długość rolki 50 m z odpowiednim przeliczeniem ilości rolek? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy pn. „Specyfikacja asortymentowo - 
ilościowo – cenowa”. 
 
ZESTAW VI 
Pytanie: 
Pytanie 1 – PAKIET 3, poz. 2 
 Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o   wydzielenie z pakietu  nr 
3  poz. 2 i utworzenie z niej   osobnego zadania. 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
ZESTAW VII 
Pytanie: 
Pakiet 3, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne wykonane z włókniny polipropylenowej laminowanej folią PE? 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pakiet 3, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne w rozmiarze 80x200cm? 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pakiet 3, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne w rozmiarze 90x160cm? 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pakiet 3, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne w rozmiarze 160x210cm? 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pakiet 3, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne pakowane a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy pn. „Specyfikacja asortymentowo - 
ilościowo – cenowa”. 
 
Pakiet 3, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne pakowane a’20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy pn. „Specyfikacja asortymentowo - 
ilościowo – cenowa”. 
 
Pakiet 3, pozycja 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za 1 sztukę prześcieradła higienicznego? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy pn. „Specyfikacja asortymentowo - 
ilościowo – cenowa”. 
 
Pakiet 3, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w jednorazowego użytku w rolce wykonane z dwóch  warstw chłonnej bibuły i 
warstwy folii o szerokości 50 cm i długości 40 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 2000 rolek? 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pakiet 8, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści dreny Redona o długości 70cm z perforacją na odcinku 14cm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy pn. „Specyfikacja asortymentowo - 
ilościowo – cenowa”. 
 
Pakiet 10, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe obustronnie chlorowane, grubości wynoszącej na palcu 0,08±0,01 mm, na 
dłoni 0,06±0,01 mm, zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie 
bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 
potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej? 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pakiet 11, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice do procedur wysokiego ryzyka, teksturowane na palcach, długości min. 292 mm, o 
grubości wynoszącej na palcu 0,40 mm, na dłoni 0,30 mm, których siła zrywu przed starzeniem wynosi min. 28N? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy pn. „Specyfikacja asortymentowo - 
ilościowo – cenowa”. 
 
ZESTAW VIII 
Pytanie: 
Dotyczy pakiet nr 10  – Zamawiający wymaga rękawic cyt. „przebadanie na przenikanie alkoholu stosowanego do 
dezynfekcji” prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający wymaga aby rękawica była odporna  przez min 60 min na 
aktywne składniki środków dezynfekcyjnych w tym 70% izopropanol?  
Odpowiedź:  
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Zamawiający wymaga by rękawice były zgodne z normą EN 374. 
 
ZESTAW IX 
Pytanie: 
Dotyczy pakiet nr 10  – Zamawiający wymaga rękawic „przebadanie na przenikanie alkoholu stosowanego do 
dezynfekcji” prosimy o doprecyzowanie, bo z opisu nie wynika skutek owego badania (czy test zdany i na jakim 
poziomie) czy Zamawiający wymaga zatem aby rękawice były odporne na używany powszechnie w dezynfekcji alkohol 
etylowy (etanol) na co najmniej I poziomie odporności (co najmniej 10 minut odporności)?  
Odpowiedz:  
Zamawiający wymaga by rękawice były zgodne z normą EN 374. 
 
ZESTAW X 
Pytanie: 
Pakiet 10 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek o grubości na palcu 0,09mm oraz na dłoni 0,07mm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pakiet 10 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek pakowanych w rozmiarze XL po 90szt z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy pn. „Specyfikacja asortymentowo - 
ilościowo – cenowa”. 
 
ZESTAW XI 
Pytanie: 
1. Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja nr 6 oraz 8.8: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do 
oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie wykonawców. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
2. Dotyczy wzoru umowy §9, ust.1, punkt 1) i 2): Prosimy o zmniejszenie kary umownej do 0,5% wartości brutto 
zamówienia? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie: 
3. Dotyczy wzoru umowy §9, ust.1, punkt 3): Prosimy zmniejszenie kary umownej do 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
ZESTAW XII 
Pytanie: 
Pytanie 1, dot. § 9 ust. 1, pkt. 1), 2) wzoru umowy:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od wartości niezrealizowanej dostawy, a nie od wartości 
całej umowy?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  
 
Pytanie: 
Pytanie 2, dot. § 3 ust. 1 wzoru umowy: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie terminu realizacji umowy w części nr 16. Zamawiający wskazał w 
umowie dwa terminy: 12 i 24 miesięcy, dlatego wnosimy jak we wstępie. 
Odpowiedź:  
Zgodnie ze SWZ termin wykonania zamówienia w części 16 wynosi 12 miesięcy.  
Zamawiający dokonuje poprawy w § 3 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:  
„W części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 -przez 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia (§ 3 ust. 1), z zastrzeżeniem ust. 2.” 
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ZESTAW XIII 
Pytanie: 
dotyczy Pakietu 10 – rękawice diagnostyczne nitrylowe 
Czy Zamawiający jako alternatywę dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, polimeryzowane, 
powierzchnia lekko teksturowana z dodatkową widoczną i wyczuwalną teksturą na końcach palców. Grubość rękawicy 
(pojedyncza ścianka) na palcu 0,10-0,12mm, na dłoni 0,07-0,08mm, AQL 1. Przebadane na przenikanie 
mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, przebadanie na przenikanie alkoholu stosowanego w dezynfekcji (według 
normy EN374-3), dopuszczone do kontaktu z żywnością, rozmiar XS-XL. Opakowanie zawierające 100 szt. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy pn. „Specyfikacja asortymentowo - 
ilościowo – cenowa”. 
 
ZESTAW XIV 
Pytanie: 
PAKIET NR. 3  Poz.1 
1. Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej laminowanej folią PE ? 
Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie: 
2. Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny o rozmiarze 80 cm x 170 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie: 
3. Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny o rozmiarze 80 cm x 210 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie: 
4. Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny wykonany z bibuły celulozowej laminowanej folią PE 
wzmocniony min. Ośmioma nitkami ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie: 
5. Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny w rozmiarze 70 cm x 180 cm spełniający pozostałe wymagania 
SWZ, pakowany po 60 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych op. w górę (13020szt)  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie: 
PAKIET NR. 3  Poz.2 
1. Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 50m z przeliczeniem ilości do pełnych rolek w górę? 
Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy pn. „Specyfikacja asortymentowo - 
ilościowo – cenowa”. 
 
Pytanie: 
2.   Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowego użytku z bibuły, spód laminowany folią PE? Pozostałe 
wymagania zgodne z SWZ.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 
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Zamawiający – Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, na podstawie 

art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), 
dokonuje modyfikacji Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz 
terminu związania ofertą. 

 
Pkt 14.1 oraz 14.5. SWZ przyjmuje brzmienie: 
 
„Termin i miejsce składania ofert. 
14.1. Zaszyfrowane  oferty należy składać nie później niż do dnia 1 czerwca 2021 r. do godz. 09:00. 
(…) 
14.5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 czerwca 2021 r. o godz. 11:00. 
(…)” 
 
Pkt 18.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 
Składający ofertę pozostaje nią związany do 30 czerwca 2021 r. 
 
 

Data przekazania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (modyfikacji w zakresie terminu składania i otwarcia ofert i 
związania ofertą) do portalu ezamowienia - 26/05/2021 r. 
 
 

 
Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 




