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ZP-2499/19 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy materiałów 

jednorazowych do wstrzykiwaczy kontrastu (znak sprawy: Z/47/PN/19). 

 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy materiałów 

jednorazowych do wstrzykiwaczy kontrastu (znak sprawy: Z/47/PN/19), wpłynęło 

zapytanie (nr 1), do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej 

treści: 
 

Zapytanie: 

,,Czy Zamawiający uwzględni możliwość realizacji składanych zamówień częściowych w 

ilościach odpowiadających krotnościom ilości produktów w opakowaniach zbiorczych? 

Wyroby będące przedmiotem zamówienia w Zadaniu nr 1, dystrybuowane są w opakowaniach 

zbiorczych odpowiednio po: 

1) Zestaw do wstrzykiwacza kontrastu [SDS-CTP-SPK] - 20 szt w opakowaniu 

2) Sterylne złącze niskociśnieniowe [SSS-LP-60-T] 50 szt. w opakowaniu 

3) dwunastogodzinny zestaw do podawania środka kontrastowego [SDS MP1] - 20 zestawów 

(szt.) w opakowaniu (kartonie) 

4) jednorazowy sterylny dren pacjencki tzw. linia pacjenta [SPD 250] - 50 szt. w opakowaniu 

(kartonie) 

Ze względów m.in. bezpieczeństwa nie jest możliwa dekompletacja tych opakowań 

(konfekcjonowanie). 

W związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie możliwość realizacji składanych zamówień 

cząstkowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów w opakowaniach 

zbiorczych. Proponujemy dodanie odpowiedniego zapisu do wzoru umowy, np. w § 1 ust. 3: 

„Zamówienia będą składane na ilości odpowiadające krotnościom ilości towarów  

w opakowaniach zbiorczych (jeśli dotyczy).” 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że mając na uwadze naruszenie 

atmosfery ochronnej opakowań materiałów jednorazowych, do której może dojść przy 

dekompletacji towarów, Zamawiający wyraża zgodę na realizację składanych zamówień  

w ilościach odpowiadających krotnością ilości towarów w opakowaniach zbiorczych tj.: 

Zadanie nr 1 

 Pozycja nr 1: Zestaw do wstrzykiwacza kontrastu – 20 sztuk w kartonie 

 Pozycja nr 2: Sterylne złącze niskociśnieniowe – 20 sztuk w kartonie 

 Pozycja nr 3: 12-godzinny zestaw do podawania środka kontrastowego – 20 sztuk w kartonie 

 Pozycja nr 4: Sterylny dren spiralny – 50 sztuk w kartonie. 

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ i Zamawiający nie przewiduje 

modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  

 

 

Do wszystkich Wykonawców  


