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SPZOZ/SAN/ZP/179/2015                                                  Sanok, dnia 13.11.2015r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/35/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy 

 
* Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 35 cewnika dwuświatłowego do dializ 
11,5 Fr i długościach 15cm i 20cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 2 – dot. zad. 27 poz.1 
Z jaką strzykawką automatyczną ma być kompatybilny wkład opisany w pozycji 1 zadania 27? 
Odpowiedź: Strzykawka MedRad Mark v ProVis 
 
* Pytanie nr 3 - dot. zad.27 poz.2 
Czy opisane w zadaniu 27, w pozycji 2 złącze wysokociśnieniowe 150cm powinno mieć ruchomą czy 
stałą końcówkę? 
Odpowiedź: stałą. 
 
* Pytanie nr 4 
Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na 
zaproponowanie cewnika dwuświatłowego, poliuretanowego, wykonanego z biokompatybilnego 
materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odpornego na zginanie, bez bocznych otworów z 
przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości  17cm,  
20 cm  z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, 
nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład 
którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z 
nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, 
rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik 
prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, 
skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 5  
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 35 zestawów do dializ o długości 15 i 20 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 6 - dot. zad.11 poz.2 
Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wymaga Y-connektor zakręcany czy typu „klik”? 
Jaka jest wymagana długość przedłużacza niskociśnieniowego? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga Y-connektor zakręcany, długość przedłużacza 150cm. 
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* Pytanie nr 7 – dot. zad. 27 
Do strzykawki automatycznej jakiej firmy są wymagane wkłady jednorazowe 150ml? 
Odpowiedź: MedRad Mark V ProVis. 
 
* Pytanie nr 8 –dot. zad.38 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu stylizacji suchym, 
gorącym powietrzem w tem.160oC /120min., 170oC/60min. oraz 180oC/35min. – testy paskowe, kl.4 
w opakowaniu po 250sztuk?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskaźniki wieloparametrowe w tem. tem.160

o
C /120min 

 
* Pytanie nr 9 – dot. zad. nr 11 poz.2 
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to otrzymać Państwu większa 
liczbę korzystnych ofert (asortymentowo i kwotowo). 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 10 – dot. zad. nr 28 poz.1 
Czy Zamawiający wymaga strzykawek 3 częściowych Luer-Lock z rozszerzoną skalą: 2-2,5ml, 5-6 
ml, 10-12 ml, 20-22 ml, z wyraźnie zaznaczona nominalną pojemnością, pozostałe parametry zgodne  
z SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
 
* Pytanie nr 11 – dot. zad. 28 poz.1 
Czy Zamawiający może doprecyzować ilości poszczególnych rozmiarów strzykawek? 
Odpowiedź: NIE  
 
* Pytanie nr 12 – dot. zad. nr 28 poz.1 
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny za opakowanie po 100 szt. lub 80 szt.  
(w zależności od rozmiaru), z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 13 – dot. zad. nr 47, poz.1 
Czy Zamawiający wymaga strzykawek 3 częściowych Luer-Lock z rozszerzoną skalą:10-12 ml,  
20-22 ml, z wyraźnie zaznaczona nominalną pojemnością, pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
 
* Pytanie nr 14 – dot. zad. nr 47, poz.1 
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny za opakowanie po 50 szt., z odpowiednim 
przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 15 – dot. zad. nr 47, poz. 2 
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny za opakowanie po 100 szt., z odpowiednim 
przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym. 
Odpowiedź: Zamawiający wraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 16 – dot. zad. nr 53 poz.1,2 
Proszę o doprecyzowanie na jakich pompach strzykawkowych pracuje Zamawiający? 
Odpowiedź: Ascor, Kwapisz 
 
* Pytanie nr 17 – dot. zad. nr 53 poz.1,2 
Czy Zamawiający wymaga strzykawek z rozszerzoną skalą 50-60 ml, z wyraźnie zaznaczona 
nominalną pojemnością, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
 
* Pytanie nr 18 – dot. zad. nr 53 poz.1,2 
Czy Zamawiający wymaga strzykawek typu Perfuzor? 
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby strzykawki były kompatybilne z pompami j/w. 
 
* Pytanie nr 19 
Prosimy o potwierdzenie, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni jak jest zapisane w rozdz. XVI 
SIWZ a nie 30 dni wg zapisu w formularzu ofertowym. 
Odpowiedź: 60 dni. 
 
* Pytanie nr 20 
W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww 
postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla 
Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną 
do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w 
którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej,wnoszenia 
odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków 
ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z 
oryginałem. 
Odpowiedź: Tak 

 
* Pytanie nr 21 – dot. paragraf 3 punkt 2 wzoru umowy 
Ustalona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 2% sprawia, że strony umowy nie są 
równoprawne.  W wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który 
byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia 
społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego przez co 
narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 
24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w 
umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP 
zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar 
umownych do wysokości 0,1%. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 22 
Paragraf 3 pkt 4 wzoru umowy mówi, iż: „4. W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający 
naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił.” 
Z treści tego punktu wynika, iż Zamawiający zapewnia sobie płynność dostaw bez konieczności 
zapłaty za dostarczony sprzęt. 
Taki zapis sprawia, iż umowa jest nierównoprawna tak i dla Zamawiającego jak i Dostawcy.  
Dlatego też wnosimy o wykreślenie w/w punktu ze wzoru umowy lub modyfikację jego brzmienia na: 
„Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową , w przypadku 
ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 30 dni ponad termin określony 
w ust §8 ust.1”. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 23 
Dot. §3 pkt.8 wzoru umowy 
Wnosimy o modyfikację zapisu umowy na: „Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech 
kolejnych nieterminowych dostaw zamówionego towaru lub trzykrotnej kolejnej odmowy dostawy 
zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowania go do należytego wywiązania się z umowy. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 24 – dot. zad. nr 13 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnika z ruchomym rdzeniem o długości 145cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 25 - dot. zad. nr 13 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnika z ruchomym rdzeniem z końcówką prostą. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 26 – dot. zad. nr 52 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnika stalowego o długości 80cm. Pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 27 – dot. zad. nr 33 
Czy Zamawiający dopuszcza Maski z dyszami Venturiego kodowanymi kolorami, zgodnie z 
wymaganiami normy zharmonizowanej PN-EN 13544-3-Urządzenia do terapii oddechowej – Część 3: 
Urządzenia zasysające powietrze? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 28 – dot. zad. nr 33 
Czy Zamawiający dopuszcza maski wyposażone w taśmy elastyczne wykonane z materiałów nie 
zawierających lateksu i poliestru, zakończone okuciami, pozwalającymi na ponowny, łatwy, montaż 
taśmy elastycznej, w przypadku jej przypadkowego wyciągnięcia? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 29 – dot. zad. nr 21 
Prosimy o dopuszczenie obłożeń jednorazowych do angioplastyki z wyłączeniem pozycji – spike z 
rurka oszczędzającą kontrast oraz rurka do zatrzymywania 1300mm, spełniających pozostałe 
wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 30 – dot. zad. nr 22 
Prosimy o dopuszczenie Y-konektora o małej utracie krwi o średnicy 9Fr (wymagane 9,5Fr).  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 31 – dot. zad. nr 31 
Prosimy o wydzielenie z Zadania nr 31 fartuchów operacyjnych przednich z włókniny foliowanej 
sterylnych. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 32 – dot. zad. nr 48 
Prosimy o dopuszczenie cewników endokawitarnych (pochodzących od producenta ze Stanów 
Zjednoczonych z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w zakresie produkcji ww. produktu), 
odznaczających się najwyższą jakością, które od 2010 roku są również wprowadzone do użytku w 
wielu placówkach na terenie naszego kraju zdobywając najlepsze uznanie. Rozmiary do wyboru: 4F, 
5F oraz 6F (wymagane 7F). 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 33 – dot. zad. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie: 
- serweta z panelem foliowym, warstwą chłonną dwoma otworem, przylepcami i folią chirurg. 
1 320x235 
- serweta 4 90x75 
- kieszeń na płyny 1 40x30 
- foliowe pokrowce na sprzęt medyczny 2 85x70 
- foliowe pokrowce na sprzęt medyczny 1 100x80 
- pojemnik na kontrast o pojemności 200ml 2 200ml 
- pojemnik na kontrast o pojemności 120ml 1 125ml 
- szpatułka do dezynfekcji pola operacyjnego 1 
- fartuch chirurgiczny F-2 2 XXL 
- serweta na stół instum. 1 190x150 
- serwetki do rąk z włókniny kompresowej 20 40x20 



SPZOZ/SAN/ZP/179/2015                                         Strona 5 z 12 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 34 – dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w §3 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „ Przed odstąpienie od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego 
wykonania umowy.”? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 35 – dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w §3 ust.10 wzoru umowy wyrażenie „ w wysokości 6% należności 
w skali roku” zostało zastąpione wyrażeniem „ w wysokości wynikającej z ustawy.”? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 36 – dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w §4 ust.2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca pisemnie wezwie drugą stronę do 
należytego wykonania umowy.”? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 37 – dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w §7 ust.3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Ponadto strony mogą wyjątkowo zmienić ceny również w przypadku 
przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia 
zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług 
konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 
3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie umowy”? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 38 – dot. zad. nr 7 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 zadanie nr 3 balon lekowy którego nośnik paclitaxelu to 
sorbitol i polisorbat. Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 39 – dot. zad. nr 31 poz.1 
Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje fartucha chirurgicznego sterylnego czy 
fartucha niesterylny w części przedniej nieprzemakalny? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ - niesterylny 
 
* Pytanie nr 40 – dot. zad. nr 33 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści przedłużacze o długości 210 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 41 – dot. zad. nr 40 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści anoskop proktologiczny o średnicy 20mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 42 – dot. zad. nr 39 poz.1,2, 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów tytanowych j.uż. do laparoskopii rozmiar 
ML, opakowanie 120szt., magazynki po 6 szt. klipsów wraz z jednoczesnym użyczeniem klipsownic. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 43 – dot. zad. nr 39 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści klipsy polimerowe pakowane tylko w magazynki po 6 szt., pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 44 – dot. zad. nr 39 poz.4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie trokarów laparoskopowych 11mm? 
Pozostałe składniki zestawu zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 45 – dot. zad. nr 27 
Prosimy Zamawiającego o podanie modelu wstrzykiwacza, do którego są zamawiane wkłady w 
niniejszym postępowaniu. 
Odpowiedź: MedRad Mark V ProVis. 
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w poz. 2 złącza o wytrzymałości do 375 PSI, które 
spełniają literalne brzmienie poz.2? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, nie wydziela. 
 
* Pytanie nr 46 – dot. wzoru umowy § 3 
Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób: 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych w następujący przypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy niezrealizowanej części umowy. 

2. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę 
umowną w wysokości 2 % 0,2% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem 
Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni.  

Po upływie wyżej określonego 5 - cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej 
samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do 
dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę do 
wartości rzeczywiście poniesionej i wykazanej szkody.  

3. W przypadku gdy zwłoka w dostawie jest krótsza niż 5 dni, Zamawiający może na uzasadniony 
wniosek Wykonawcy odstąpić od naliczania kary umownej określonej w ust. 2.  

4. W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% 
wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił, chyba że odmowa dostawy spowodowana 
jest zaległościami płatniczymi Zamawiającego wobec Wykonawcy w kwocie min. trzech dostaw 
asortymentu będącego przedmiotem umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, 
Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar 
wolny od wad w terminie 5 dni roboczych od zawiadomienia. 

6. Reklamacje ilościowe i jakościowe zostaną zgłoszone Wykonawcy w terminie 7 dni od daty 
odbioru towaru, za wyjątkiem wad ukrytych tj. niemożliwych do sprawdzenia przy odbiorze, które 
zostaną zgłoszone Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Reklamacje będą zgłaszane 
po sporządzeniu komisyjnego protokołu.  

7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na wymianę wadliwego towaru określonego w ust. 5 
Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę 
różnicą kosztów zachowując roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki. Zamawiający 
fakcie skorzystania z zakupu zastępczego powiadomi Wykonawcę pisemnie. 

8. Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech nieterminowych dostaw zamówionego 
towaru lub trzykrotnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, pod warunkiem, że wystosował do Wykonawcy dwukrotne, pisemne, wysłane 
w odstępie co 7 dni wezwanie do realizacji umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej określonej w ust. 1, 2, 4, 7, 12 w terminie 7 
dni od daty wezwania do zapłaty. Opóźnienie upoważnia Zamawiającego do naliczania odsetek 
ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Zamawiający 
potrąci należną kwotę (wraz z odsetkami ustawowymi) z bieżącej należności Wykonawcy. 
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10. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu umowne odsetki za niepłacenie faktur w terminie w 
wysokości 6% należności w skali roku. Wykonawca może na pisemny wniosek Zamawiającego 
odstąpić od naliczania umownych odsetek określonych w niniejszym ustępie.  

11. Za szkody wynikłe z nie wykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań umownych, 
strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

12. W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym (określonym w ust. 8) 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej 
części umowy. 

Oraz o dodanie następujących ustępów: 

„12 Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 
wartości towaru, o której mowa w §7 ust.1 umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,  

13. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% 
wartości towaru, o której mowa w §7 ut.1 umowy, za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu 
zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do obioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu 
ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na 
Zamawiającego, 

14. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną za zwłokę w zapłacie 
wynagrodzenia przekraczający 30 dni kalendarzowych ponad termin płatności określony w §8 
ust. 1 umowy w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki. 

15. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% 
wartości brutto umowy”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, wyraża zgodę na modyfikację punktu 4 poprzez 
dodanie: ” ….. chyba że odmowa dostawy spowodowana jest zaległościami płatniczymi 
Zamawiającego wobec Wykonawcy w kwocie min. trzech dostaw asortymentu będącego 
przedmiotem umowy” 
 
* Pytanie nr 47 – dot. §4  
Prosimy o modyfikację tego paragrafu poprzez dodanie ustępu 3 o następującej treści: 
„3. Zamawiający dopuszcza zamiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach: 
a) zmian w nazwach lub adresach stron, zmian związanych z przekształceniem podmiotu stron, 
b) konieczności zmian umowy na skutek działań organów administracji lub instytucji upoważnionych 
do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją 
przedmiotu umowy,  
c) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonania przedmiotu umowy, 
d) zmiany ustawowej stawki podatku VAT (wówczas do cen netto wyrobów zostanie doliczona nowa 
stawka podatku VAT). 
e) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w 
związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę,  
f) zmiany ceny: 
- gdy nastąpi znana stawki VAT, przy czym cena netto pozostanie niezmienna i obowiązuje do końca 
trwania umowy. Zmiana ceny następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego 
stawkę. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o konieczności zmiany przedstawiając kopię 
odpowiednich dokumentów,  
- w przypadku zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe, wynikłe w 
trakcie realizacji zamówienia publicznego, a niemożliwe do przewidzenia w momencie składania 
oferty przetargowej lub wynikające z działania „siły wyższej”,  
- w przypadku zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej lub tej samej cenie, jeżeli 
nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej lub 
tej samej cenie  
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-g) zmiany terminu realizacji zamówienia: 
- ze względu na procedury nie zależne od Wykonawców w szczególności podatkowe, celne, trwające 
dłużej niż terminy określone przepisami,  
- w przypadku przekroczenia czasu zwykłego cyklu produkcyjnego u producenta sprzętu 
specjalistycznego 
- wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy,  
h) zmiany w zakresie przedmiotowym: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy 
zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, produkt zamienny, w sytuacji gdy: 
wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/udoskonalony, 
wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym 
dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. 
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą, która jest niekorzystna dla Zamawiającego.” 
 
Odpowiedź: Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 48 -  dot. zad. nr 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 13 prowadnika 0,035 z ruchomym rdzeniem o 
długości 150 cm; pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 49 – dot. zad. nr 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 14 cewnika angiograficznego o następujących 
parametrach:  

• Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; 
Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified 
Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal 
Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; 
Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Straight Flush; 
Modified Hook Flush; UAC 

• Dostępne rozmiary: 4F i 5F 
• Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie 

atraumatyczność końcówki  
• Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych 

rękawiczkach 
• Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą 
• Cewniki zbrojone stalowym oplotem 
• Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność 
• Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ 
• Kompatybilne z prowadnikiem 0,035”, 0,038” 
• Długości cewników 40, 65, 80, 90, 100, 110, 125 cm 
• Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium 
• Doskonała pamięć kształtu 
• Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; 

Straight; Berenstein? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 50 – dot. zad. nr 28 poz.1  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści trzyczęściowe strzykawki 
jednorazowego użytku z dodatkowym oznaczeniem skali odpowiednio 5 do 6ml, 10 do 12 ml, 20 do 
24ml. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 51 – dot. zad.28 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie trzyczęściowej strzykawki jednorazowego użytku o 
pojemności 3ml. Zamiast 2ml. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 52 – dot. zad.29 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy przedłużacz w kranikach ma być wykonany z PCV nie 
zawierającego ftalanów di(2-etyloheksylowych) DEHP? 
Odpowiedź: Przedłużacz ma być bezpieczny dla pacjenta. 

 
* Pytanie nr 53 – dot. zad.29 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby kraniki trójdrożne wykonane były z 
poliwęglanu materiału odpornego na pękanie, przystosowanego do podaży leków drażniących i silnie 
działających? 
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje lecz dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 54 – dot. zad. nr 33 poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza do drenu do maski tlenowej o długości 210cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 55 – dot. zad. nr 36, poz.1-3 
Czy Zamawiający oczekuje rurki tracheotomijnej, z termowrażliwego PVC, silikonowana, z 
mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z ruchomą przezroczystą ramką mocującą o 
obrotowym jednoelementowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację 
podłożenia, anatomicznie ukształtowana pod kątem 90o, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i 
średnica mankietu na ramce, z ciągłą linią znacznika RTG, w zestawie opaska mocująca na szyję 
zapinana na rzecz oraz prowadnik-intubator z hydrofilną powłoką, stoperem i otworem na prowadnicę 
Seldingera, sterylna, w rozmiarach : 7.0/8.0/9.0? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 56 – dot. zad. nr 44 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego sterylnego, gotowego do natychmiastowego 
użycia zestaw do wykonania konikotomii metodą bezpośredniego wkłucia z zabezpieczeniem przed 
uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy lub przedniej ściany przełyku dzięki usuwalnemu 
ogranicznikowi głębokości wsunięcia kaniuli. W zestawie: kaniula oddechowa (rurka) do wentylacji 
bez mankietu z anatomicznie ukształtowaną ramką mocującą, atraumatyczna igła – induktor, 
rozszerzalna silikonowa przestrzeń martwa, skalpel, strzykawka do identyfikacji światła tchawicy, 
opaska mocująca z zapięciem na rzepy. Rozmar : I.D.2 i 4mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 57 – dot. zad. nr 47 poz. 1a i 1b 
Prosimy Zmawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści trzyczęściowe strzykawki 
jednorazowego użytku z dodatkowym oznaczeniem skali odpowiednio 10do 12ml, 20 do 24ml. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 58 – dot. zad. nr 51 poz. 1a i 1b 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej odpowiednio w rozmiarze 2- średni 
dorosły, 3 – duży dorosły, pozostałe jak SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 59 – dot. zad. nr 52 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy o długości 80cm, spełniającego pozostałe 
parametry SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 60 – dot. zad. nr 53 poz.1 
Prosimy o dopuszczenie strzykawek poj. 50/60 ml Luer Lock, z gumowym tłoczkiem 
uszczelniającym, jednostronną i trwałą skalą pomiarową, w opakowaniu jednostkowym typu blister-
pack. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w opakowaniach zbiorczych 50-100 szt. 
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* Pytanie nr 61 -  dot. zad. nr 53 poz.2 
Prosimy o dopuszczenie strzykawek bursztynowych trzyczęściowych poj. 50/60 ml Luer Lock, z 
gumowym tłoczkiem uszczelniającym czytelną i trwałą skalą pomiarową, w opakowaniu 
jednostkowym typu blister-pack. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w opakowaniach zbiorczych 50-100 szt. 
 
* Pytanie nr 62 – dot. zad. nr 1,2 
Prosimy Zamawiającego o podanie jakie pompy infuzyjne, jakich producentów posiada Zamawiający 
w celu zachowania kompatybilności strzykawek. 
Odpowiedź: Kwapisz, Ascor 
 
* Pytanie nr 63 – dot. zad. nr 1,2 
Prosimy Zmawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki powinny być wymienione w menu pomp 
infuzyjnych stosowanych przez Zamawiającego w celu zachowania kompatybilności strzykawek? 
Odpowiedź: Strzykawki powinny być kompatybilne z pompami j/w. 
 
* Pytanie nr 64 – dot. zad. nr 54 poz. 1a, 1b, 1c,  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej, prowadnice do rurek intubacyjnych, 
z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką 
pozbawioną rdzenia metalowego. Dostępna w rozmiarach: 
-6 o długości 22cm i średnicy 1,95mm 
-10 o długości 33,5 i średnicy 3,28mm 
-12 o długości 36,6 cm i średnicy 3,93mm 
-14 o długości 36,6 cm i średnicy 4,6mm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 65 – dot. zad. nr 55 poz.12 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończynę w rozmiarze niewiele różniącym się od 
opisanego tj. 36,5x72cm z taśmą 9x50cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 66 – dot. zad. nr 55 poz.18 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczotek chirurgicznych pakowanych po 40sztuk, pozostałe 
zapisy zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 67  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział zadania 5 na 5a z pozycją 4 i 5b z pozycjami 1,2,3,4,6? 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pozycję nr 4. 
 
* Pytanie nr 68 – dot. zad. nr 28 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową 3 ml. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 69 – dot. zad. nr 43 
Czy Zamawiający dopuści przewody do cystoskopu podwójny i pojedynczy Firmy Polfa Lublin 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 70 – dot. zad. nr 53 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1,2 strzykawki do pomp infuzyjnych luer lock w poz. 1 
transparentną i w poz. 2 bursztynową 50 (60) ml  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 71 
Czy Zamawiający wydzieli lub pozwoli na złożenie oferty częściowej w zadaniu 39 poz. 1,2,3? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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* Pytanie nr 72 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy nie doszło do omyłki w zadaniu 39 poz. 1 - firma Storz 
zaleca do stosowania ze swoimi klipsownicami klipsy tytanowe pakowane po 10 sztuk w magazynku i 
160 klipsów w opakowaniu o długości zamkniętego klipsa 12,71 mm, szerokości otwartego klipsa 
6,37 mm. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 73 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 39 poz. 3 klipsów pakowanych 
po 6 sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 74 
Czy Zamawiający w zadaniu 39 poz. 4 dopuści zestaw zawierający: trokar optyczny bez ostrzowy, 
bezpieczny 10mm (kaniula +grot) +kaniula 10 mm, trokar 5mm (kaniula +grot) + kaniula 5 mm, igła 
Veresa, magazynek klipsów Hemoclip plus? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 75 
Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy wymaga w zadaniu 39 poz. 4 klipsów pakowanych 
po 10 sztuk w magazynku? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 76 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z dołączenia do oferty powiadomienia Prezesa Urzędu 
rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz zgłoszenia 
i wpisu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 77 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z § 3 ust. 2 wzoru 
umowy do 0,2% wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy 
dzień zwłoki?” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 78 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §3 ust. 10 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 
odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po 
spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do 
dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.” . 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 79 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §11 na następujący: „Wykonawca nie może 
dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby 
trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z 
dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo 
dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu 
poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 80 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że we wzorze formularza oferty nastąpiła omyłka i w pkt. 6 
powinno być: „Oświadczamy, że jesteśmy związaniu niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dania 
upływu terminu składania ofert”. 
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Odpowiedź: 60 dni. 
 
* Pytanie nr 81 -  dot. zad. nr 32 
Zadanie 32. Czy zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo polyolefinowe o 90 gr./m2 o 
rozmiarze 21x70, charakteryzującym się bardzo dużą wytrzymałością? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 82 – dot. zad. nr 38 poz. 1 
Czy zamawiający dopuści do oceny wskaźnik do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem w 
postaci wskaźnika chemicznego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 83 -  dot. zad. nr 46 
Czy zamawiający wymaga aby test posiadał oznaczenia w języku polskim oraz spakowany był w 
papier krepowy co zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzenia testu Bowie Dicka ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 84 – dot. zad. nr 5 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 termometr bezdotykowy na podczerwień  o następujących 
parametrach: 
zakres pomiaru 34,0ºC do 43,0ºC  
dokładność pomiaru ± 0,3ºC/0,5ºC 34,0ºC do 43,0ºC 
zasilanie baterie - typ AAA, 2 szt. 
waga 76 g (z bateriami)  
wymiary 138 x 35 x 38mm 
okres gwarancji 2 lata 
pamięć 12 pomiarów 
czas pomiaru 1 sekunda 
autowyłączenie po 30 sekundach 
odległość dokonywania pomiaru 5-10 cm 
alarm podwyższonej temperatury Tak (37,8ºC) 

 
Podświetlany wyświetlacz, symbol niskiego poziomu baterii. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 85 – paragraf 3 ust.4 
Prosimy o wykreślenie zapisu. 
Odpowiedź: Nie  
 
* Pytanie nr 86 – paragraf 3 ust.10 
Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: 
Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu umowne odsetki za niepłacenie faktur w terminie w 
wysokości ustawowej. 
Odpowiedź: Nie. 
 
 

   Z poważaniem  
 

 
 
 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia. 


