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WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
       Warszawa, 2017 – 03 - 21 

Do uczestników postępowania 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na dostawę podskórnych 
portów jedno i dwukomorowych z komorą tytanową do dożylnego podawania leków 
wraz z zestawem wprowadzającym – sprawa nr Znak: PN – 8/17/MJ. 

 
W związku z pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej 
SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 
Pytanie nr 1  
dotyczy pakietu nr 1 i 2 – Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę naszej  oferty przetargowej 
jako  dwóch pozycji tj. jednej pozycji portu z zestawem wprowadzającym i drugiej pozycji – 
sterylnego tunelizatora lub jednej pozycji obejmującej łącznie cenę portu z zestawem oraz z 
tunelizatorem? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza obydwie możliwości, przy czym Wykonawca ma obowiązek w 
załączniku nr 2 zrobić adnotację, co wchodzi w skład poszczególnych pozycji. 
Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że komplet złożony przez Wykonawcę, ma składać 
się z wszystkich elementów wymienionych w pozycji 1 i 2 dla poszczególnych pakietów. 
 
Pytanie nr 2  
Dotyczy części nr VII SIWZ, pkt 2.1 Zdolność techniczna i zawodowa – w odniesieniu do 
pakietu nr 1 i 2 .  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie dostaw, których przedmiotem 
były inne wyroby medyczne jednorazowego użytku niż wymagane w SIWZ dostawy tj 
podskórnych portów do podawania leków – umożliwi to naszej firmie na przystąpienie do 
przetargu, wykazując nasze prawie 20 letnie doświadczenie i zdolność techniczną i zawodową 
do realizacji zamówienia w niniejszej procedurze. 
Odpowiedź 
Nie. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych na zasadach określonych w art. 22a upzp. (vide 
SIWZ pkt IX) 
 
Pytanie nr 3  
Czy w przypadku oferowania tego samego wyrobu medycznego (ten sam numer katalogowy 
producenta) w Pakiecie nr 1 i nr 2 , Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie ilości próbek 
z 4 (wg SIWZ pakiet nr 1 – 2 sztuki i pakiet nr 2 – 2 sztuki) do dwóch sztuk, dotyczących obu 
pakietów ? 
Odpowiedź 
Zamawiający we wcześniejszych wyjaśnieniach z dnia 16.03.2017 r. (dotyczyło pytania 
nr 1) nie dopuścił złożenia oferty na ten sam port do pakietów nr 1 i 2. W związku z tym 
wymaga po dwie próbki do każdego pakietu, pozostaje jak SIWZ. 
 
Pytanie nr 4  
Dotyczy części nr VII SIWZ, pkt 2.1 Zdolność techniczna i zawodowa-  Czy dla pakietu nr 2 
Zamawiający uzna spełnienie postawionego warunku wartości brutto minimum 380 000,00 zł, 
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jeżeli Wykonawca przedstawi nie jedną, a kilka dostaw rodzajowo odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia na ogólną wartość 380 000,00 zł ?  
Odpowiedź 
Tak. Zamawiający uzna, jeśli dostawy zostały wykonane w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie.  
 
 
Pytanie nr 5  
Dotyczy części nr VII SIWZ, pkt 2.1 Zdolność techniczna i zawodowa- Czy dla pakietu nr 2 
Zamawiający uzna spełnienie postawionego warunku wartości brutto minimum 380 000,00 zł, 
jeżeli Wykonawca przedstawi nie jedną, a kilka dostaw na ogólną wartość 380 000,00 zł 
zrealizowanych dostaw  podskórnych portów do podawania leków oraz dostaw 
specjalistycznych igieł przeznaczonych do podawania leków do portów (tzw. Igieł Hubera) ?  
Odpowiedź 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości dostaw portów i oddzielnych 
dostaw igieł przeznaczonych do podawania leków do portów (tzw. Igieł Hubera). 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych na zasadach określonych w art. 22a upzp. (vide SIWZ pkt IX) 
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