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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy
na ”Dostawy sprzętu medycznego ujęte w 4 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala
Powiatowego w Limanowej” – znak sprawy NZ/14/D/N/E/2021.
Zamawiający, Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień
Publicznych,, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków
Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
ZESTAW NR 2
Pytania do SWZ (dot. zadania nr 4):
Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z etykietą na opakowaniu w języku
angielskim, zawierającą zharmonizowane symbole i rozpoznawalne kody? Uzasadnienie:
Ustawodawca zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017
r. poz. 211) dopuszcza, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje używania w
języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku
polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.
Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 2 Dot. rozdz. 10 SWZ oraz § 1ust. 3 umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby tylko te produkty spełniały wymagania ustawy z dnia 20.05.2010r.
o wyrobach medycznych, które muszą podlegać ww. ustawie ze względu na swoją klasyfikację?
Uzasadnienie: O klasyfikacji wyrobów/odczynników wg dyrektywy nr 98/79/WE lub 93/42/EWG
decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają
Ustawie o wyrobach medycznych i nie podlegają obowiązkowi posiadania dopuszczenia do obrotu.
Odpowiedź: Tak
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Pytanie nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w formularzu ofertowym, Wykonawca pozostawił
zapisy dotyczące tylko tych pakietów na które składa ofertę? Zapisy dotyczące pozostałych pakietów
zostaną usunięte.
Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 4 dot. zadania nr 4, Parametry techniczno-użytkowe:
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z analizatorem pakietu startowego odczynników? Jeśli
tak, to czy może podać informacje w jakiej ilości?
Odpowiedź: Tak, będzie wymagał w ilości 90 szt.
Pytania do Umowy:
Pytanie nr 5 §7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości ewentualnej kary
umownej do 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §5 ust 1
Odpowiedź: Tak
ZESTAW NR 3
Pytanie do umowy:
Pytanie nr 1 §3 ust. 9pkt 4: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dokumentacji
serwisowej?
Odpowiedź: Tak
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