
 
 

Grudziądz, dnia 04.12.2019 r.  

 

 

 

ZP-2530/19 

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), wpłynęły 

zapytania (nr 2), do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej 

treści: 
 

1. Zapytanie: 

,, Zadanie nr 2, pozycja nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 

a) dwa wkłady o pojemności 65 ml i 115 ml, 

b) dwa ostrza typu Spike, 

c) łącznik niskociśnieniowy o dł. 250 cm z trójnikiem typu Y z zintegrowaną zastawką 

antyzwrotną o wytrzymałości 350 PSI.”.          

 

Odpowiedź  

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że na obecnym etapie prowadzonego 

postępowania, tj. przed otwarciem ofert, Zamawiający nie będzie dokonywał oceny zgodności 

proponowanego przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ. Podkreślenia wymaga, że to na 

Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania oraz złożenia oferty zgodnej z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym m.in. w Formularzu cenowym.  

2. Zapytanie: 

,, Zadanie nr 2, pozycja nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 

a) dwa wkłady o pojemności 65 ml i 115 ml, 

b) 1x ostrze typu Spike, 

c) łącznik niskociśnieniowy o dł. 250 cm z trójnikiem typu Y z zintegrowaną zastawką 

antyzwrotną o wytrzymałości 350 PSI 

d) złącze szybkiego napełniania typu J” 

Odpowiedź  

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że na obecnym etapie prowadzonego 

postępowania, tj. przed otwarciem ofert, Zamawiający nie będzie dokonywał oceny zgodności 

proponowanego przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ. Podkreślenia wymaga, że to na 
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Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania oraz złożenia oferty zgodnej z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym m.in. w Formularzu cenowym. 

 

3. Zapytanie: 

,, Zadanie nr 2, pozycja nr 1, 2 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: 

„Produkt w pełni zgodny z instrukcją obsługi wstrzykiwacza”  

I wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w pełni kompatybilnych  z urządzeniem?”. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania oraz dostarczenia produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

m.in. w Formularzu cenowym i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 

 

4. Zapytanie: 

,, Zadanie nr 2, pozycja nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego złącza niskociśnieniowego  

o długości 250 cm  z trójnikiem typu Y wraz z zintegrowaną zastawką antyzwrotną  

o wytrzymałości 350 PSI?”. 

Odpowiedź 

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania oraz dostarczenia produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

m.in. w Formularzu cenowym i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 

5. Zapytanie: 

,, Zadanie nr 4, pozycja nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 

a) wkład o pojemności 150 ml, 

b) 1x ostrze typu Spike, 

c) złącze szybkiego napełniania typu J?” 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że na obecnym etapie prowadzonego 

postępowania, tj. przed otwarciem ofert, Zamawiający nie będzie dokonywał oceny zgodności 

proponowanego przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ. Podkreślenia wymaga, że to na 

Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania oraz złożenia oferty zgodnej z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym m.in. w Formularzu cenowym. 

 

6. Zapytanie: 

,,Pyt. 1 - Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy – pakiet 1, poz. 1 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1, poz. 1 zestawu do wstrzykiwacza 

kontrastu w pełni kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem 

zawierającym: 

a) dwa wkłady o pojemności 200 ml, 

b) jedno złącze niskociśnieniowe, dł. 150 cm z trójnikiem typu T  „Y” o wytrzymałości 
ciśnieniowej 400 PSI 375PSI,  



 
 

c) dwa ostrza typu Spike. 

UZASADNIENIE:  

Trójnik w kształcie litery „Y” jest rozwiązaniem równoważnym i oprócz nieznacznych różnic w 

kształcie, nie różni się właściwościami, ani też użytecznością od trójnika typu „T”, a zatem jest 

to rozwiązanie równoważne do wymaganego. Co więcej, trójnik jest zrobiony z elastycznego 

materiału, który w miarę potrzeb można odgiąć, żeby układał się w kształt przypominający literę 

„T”. Zatem wymóg,  aby wykonawcy oferowali tylko i wyłącznie złącze z trójnikiem typu „T” 

jest nieuzasadniony, gdyż nie wpływa nawet w najmniejszym stopniu na funkcjonalność i 

bezpieczeństwo użytkowania. Nie ma to absolutnie żadnego ujemnego przełożenia na 

wykonywanie badań oraz prawidłowość pracy urządzenia. Z kolei wytrzymałość ciśnieniowa 

równa 375 PSI jest w zupełności wystarczająca i bezpieczna w użytkowaniu, ponieważ 

maksymalne ciśnienie generowane przez wstrzykiwacz kontrastu (programowany limit 

ciśnienia) to 325 PSI. ” 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że na obecnym etapie prowadzonego 

postępowania, tj. przed otwarciem ofert, Zamawiający nie będzie dokonywał oceny zgodności 

proponowanego przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ (w tym m.in. spełniania wymagań 

SIWZ w zakresie produktu równoważnego). Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy 

ciąży obowiązek przygotowania oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym m.in. w Formularzu cenowym. 

 

7. Zapytanie: 

,, Pyt. 2 - Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy – pakiet 1, poz. 2 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1, poz. 2 sterylnego złącze 

niskociśnieniowego o długości 150 cm  z trójnikiem typu T „Y” o wytrzymałości ciśnieniowej 

400 PSI 375PSI kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem. 

UZASADNIENIE:  

Trójnik w kształcie litery „Y” jest rozwiązaniem równoważnym i oprócz nieznacznych różnic w 

kształcie, nie różni się właściwościami, ani też użytecznością od trójnika typu „T”, a zatem jest 

to rozwiązanie równoważne do wymaganego. Co więcej, trójnik jest zrobiony z elastycznego 

materiału, który w miarę potrzeb można odgiąć, żeby układał się w kształt przypominający literę 

„T”. Zatem wymóg,  aby wykonawcy oferowali tylko i wyłącznie złącze z trójnikiem typu „T” 

jest nieuzasadniony, gdyż nie wpływa nawet w najmniejszym stopniu na funkcjonalność i 

bezpieczeństwo użytkowania. Nie ma to absolutnie żadnego ujemnego przełożenia na 

wykonywanie badań oraz prawidłowość pracy urządzenia. Z kolei wytrzymałość ciśnieniowa 

równa 375 PSI jest w zupełności wystarczająca i bezpieczna w użytkowaniu, ponieważ 

maksymalne ciśnienie generowane przez wstrzykiwacz kontrastu (programowany limit 

ciśnienia) to 325 PSI”.  

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że na obecnym etapie prowadzonego 

postępowania, tj. przed otwarciem ofert, Zamawiający nie będzie dokonywał oceny zgodności 

proponowanego przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ (w tym m.in. spełniania wymagań 

SIWZ w zakresie produktu równoważnego). Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy 



 
 

ciąży obowiązek przygotowania oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym m.in. w Formularzu cenowym. 

 

8. Zapytanie: 

,,Pyt. 3 - Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy – pakiet 1, poz. 3 i 4 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 3 i 4 z pakietu nr 1 i utworzenie odrębnego pakietu 

np. 1A lub alternatywnie prosimy o możliwość składania ofert na poszczególne pozycje pakietu 

nr 1 osobno. Umożliwi to złożenie ofert większej liczbie wykonawców i uzyskanie ofert bardziej 

atrakcyjnych cenowo”. 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie przewiduje 

modyfikacji w przedmiotowym zakresie. 

 

9. Zapytanie: 

,,Pyt. 4 - Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy – pakiet 2, poz. 1 
 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 2, poz. 1 zestawu do wstrzykiwacza 

kontrastu w pełni kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem 

zawierającym: 

a) dwa wkłady o pojemności 65 ml i 115 ml, 

b) dwa ostrza typu Spike, 

c) łącznik niskociśnieniowy o dł. 250 cm z trójnikiem typu T „Y” z zintegrowaną zastawką 

antyzwrotną o wytrzymałości 350 PSI  375PSI. 

 

UZASADNIENIE:  

Trójnik w kształcie litery „Y” jest rozwiązaniem równoważnym i oprócz nieznacznych różnic w 

kształcie, nie różni się właściwościami, ani też użytecznością od trójnika typu „T”, a zatem jest 

to rozwiązanie równoważne do wymaganego. Co więcej, trójnik jest zrobiony z elastycznego 

materiału, który w miarę potrzeb można odgiąć, żeby układał się w kształt przypominający literę 

„T”. Zatem wymóg,  aby wykonawcy oferowali tylko i wyłącznie złącze z trójnikiem typu „T” 

jest nieuzasadniony, gdyż nie wpływa nawet w najmniejszym stopniu na funkcjonalność i 

bezpieczeństwo użytkowania. Nie ma to absolutnie żadnego ujemnego przełożenia na 

wykonywanie badań oraz prawidłowość pracy urządzenia. Z kolei wytrzymałość ciśnieniowa 

równa 375 PSI jest w zupełności wystarczająca i bezpieczna w użytkowaniu, ponieważ 

maksymalne ciśnienie generowane przez wstrzykiwacz kontrastu (programowany limit 

ciśnienia) to 325 PSI”.  

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że na obecnym etapie prowadzonego 

postępowania, tj. przed otwarciem ofert, Zamawiający nie będzie dokonywał oceny zgodności 

proponowanego przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ (w tym m.in. spełniania wymagań 

SIWZ w zakresie produktu równoważnego). Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy 

ciąży obowiązek przygotowania oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym m.in. w Formularzu cenowym. 

 

10. Zapytanie: 

,,Pyt. 5 - Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy – pakiet 2, poz. 2 



 
 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 2, poz. 2 sterylnego złącza 

niskociśnieniowego o długości 250 cm  z trójnikiem typu T „Y” wraz z zintegrowaną zastawką 

antyzwrotną o wytrzymałości 350 PSI 375PSI. 

UZASADNIENIE:  

Trójnik w kształcie litery „Y” jest rozwiązaniem równoważnym i oprócz nieznacznych różnic w 

kształcie, nie różni się właściwościami, ani też użytecznością od trójnika typu „T”, a zatem jest 

to rozwiązanie równoważne do wymaganego. Co więcej, trójnik jest zrobiony z elastycznego 

materiału, który w miarę potrzeb można odgiąć, żeby układał się w kształt przypominający literę 

„T”. Zatem wymóg,  aby wykonawcy oferowali tylko i wyłącznie złącze z trójnikiem typu „T” 

jest nieuzasadniony, gdyż nie wpływa nawet w najmniejszym stopniu na funkcjonalność i 

bezpieczeństwo użytkowania. Nie ma to absolutnie żadnego ujemnego przełożenia na 

wykonywanie badań oraz prawidłowość pracy urządzenia”.  

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że na obecnym etapie prowadzonego 

postępowania, tj. przed otwarciem ofert, Zamawiający nie będzie dokonywał oceny zgodności 

proponowanego przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ (w tym m.in. spełniania wymagań 

SIWZ w zakresie produktu równoważnego). Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy 

ciąży obowiązek przygotowania oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym m.in. w Formularzu cenowym. 

 

11. Zapytanie: 

,, Pyt. 6 – Dot. Ogólne warunki umowy, § 4 - KARY UMOWNE, ust. 1 
W celu miarkowania kar umownych prosimy Zamawiającego o modyfikację ustępu 1 paragrafu 

4 Umowy w następujący sposób: 

„1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych:  

 za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości netto 

niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 30% wartości 

netto umowy,  

 w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 30 %  10 % wartości netto umowy określonej w formularzu 

cenowym, będącym załącznikiem do niniejszej umowy.” 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na 

zaproponowaną zmianę. 


