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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/41/2014 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   na dostawę  sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku   

dla   SPZOZ Sanok 

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy.

* Pytanie nr 1 -  dot. SIWZ
Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż zgodnie z przepisami obowiązuje termin płatności 60 dni 
 (ustawa z dnia  08-03-2013 o terminach  zapłaty w transakcjach handlowych Dz. U z 2013r.
Poz.403 ). 

* Pytanie nr 2 -  dot. za  pisu umowy  
Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:
„Wykonawca  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie  zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy niezrealizowanej części umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 3 -  dot. za  pisu umowy  
Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:
„W przypadku nie  dostarczenia  towaru w określonym umową terminie  Zamawiający naliczy karę 
umowną  w  wysokości  0,2  %  wartości  towaru  nie  dostarczonego  zgodnie  z  zamówieniem 
Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 10 dni. 
Po upływie wyżej określonego 10 - 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. ”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 4 -  dot. za  pisu umowy  
Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:
„W  przypadku  odmowy  dostawy  towaru  Zamawiający  naliczy  karę  umowną  w  wysokości  5% 
wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr 5 -  dot. za  pisu umowy  
Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący: „W przypadku wypowiedzenia umowy 
w trybie natychmiastowym (określonym w ust. 8)   Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary 
umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 6 -  dot. zapisu umowy
Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:
„W  przypadku  przejściowego  braku  środków  na  koncie  Zamawiającego    Wykonawca  może  na 
pisemny wniosek zamawiającego wydłużyć termin zapłaty – nie naliczając odsetek – w stosunku do 
określonego  w  ust.  1  terminu  płatności  –  jeżeli  opóźnienie  to  nie  będzie  dłuższe  niż  10  dni 
kalendarzowych licząc od daty wymagalności zapłaty.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 6.1 -  dot. SIWZ
Prosimy o zmniejszenie wymaganych próbek w zadaniu nr 47, z 2 sztuk na 1 sztukę.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr  7 -  dot. za  d.   47  
Czy zamawiający  dopuści do zaoferowania: Cewnik operacyjny Doufourz 100% silikon z balonem 
uszczelniającym 50-60ml  ml reszta parametrów zgodna z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr  8 -  dot.   zad.   5 lp.5  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania:  Zestaw do kaniulacji dużych naczyń rozmiar 5F/8cm 2 
kanałowy lub zestaw do kaniulacji dużych naczyń rozmiar 5F/13cm 2 kanałowy ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  9 -      dot. zad.   5 lp. 1,2,3,4,5,6,7   
Czy  Zamawiający  oczekuje  aby  zestawy  do  kaniulacji  dużych  naczyń  zawierały:  *cewniki  z 
wbudowanymi  portami  bezigłowymi  ,  zapobiegającymi  infekcjom  ,  zatorom  powietrznym  ,* 
okrągłymi kanałami na całej długości , które znacznie zwiększają przepływy, umożliwiając aplikację 
w naczynie mniejszej średnicy, przez co mniejszą traumatyzację naczynia, * prowadnik umieszczony 
w specjalnym podajniku z okrągłym ząbkowanym kółkiem , zdecydowanie ułatwiającym aplikacje 
podajnika ?
Odpowiedź:  Zamawiający nie oczekuje lecz  dopuszcza. 

* Pytanie nr  10 -  dot. za  d.   6  lp. 1,2  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Zestawy zawierające : cewniki o grubości 13Fr ,długości 
zgodne z SIWZ, ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

 * Pytanie nr  11 -  dot. za  d. 6  lp.1,2  
Czy  Zamawiający oczekuje  pozycjach 1 i 2  Zestawów zawierających cewnik trójświatłowy w wersji 
( cewnik prosty, cewnik zagięty , cewnik z zagiętymi ramionami) do wyboru przez zamawiającego, 
igła introducer 18Gx7cm  z portem bocznym( zastawka), nitinolowy prowadnik 0,035’’x 70cm, 
rozszerzadła  10Fr i 12Fr, strzykawka 5 ml, skalpel , nakrętki 3 szt, opatrunki, etykieta 
identyfikacyjna pacjenta ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ,  dopuszcza j/w.

* Pytanie nr 12 -  dot. za  d.   16    
Czy zamawiający  dopuści do zaoferowania : Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego 
12FR i  14F (trokar + cewnik  z balonem 5ml)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 13 -  dot. zad.   16    
Czy zamawiający oczekuje Zestawu : Cewnik transparentny z zintegrowanym balonem  o pojemności 
5 ml , nie pogrubiającym średnicy cewnik po deflacji (opróżniony balon), oraz trokaru o długości 12 
cm z specjalnym szlifem , oraz zatyczką schodkową ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza. 

* Pytanie nr  14 -  dot. za  d.   Pytanie 7 pakiet 47  
Czy zamawiający  dopuści do zaoferowania: Cewnik Foleya operacyjny z balonem uszczelniającym 
50 ml reszta parametrów zgodna z SIWZ?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 15 -  dot. za  d.5, poz. nr 1  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 5, pozycji nr 1 dopuści cewnik w rozmiarze 6 F i długości 15cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 16 -  dot. za  d. 5, poz. nr 3  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 pozycji nr 3 dopuści cewnik w rozmiarze 7,5 Fr długości 15-16cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 17 -  dot. za  d. 5, poz. nr 5  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 pozycji nr 5 dopuści cewnik w rozmiarze 5,5 Fr długości 8cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 18  -  dot. za  d. 36  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 36 dopuści przyrząd do aspiracji Mini-spike z filtrem bakteryjnym 
0,45µ służący do pobierania lub wstrzykiwania leków oraz leków oraz fiolek lub butelek.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  19 -  dot. zad. 38, poz. 3
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  osłony  na  stolik  Mayo  w  rozmiarze  min.  77  x  142cm 
spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga osłony zgodnej z rozmiarem.
 

* Pytanie nr 20 -  dot. zad. 28 
Czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do 
przedłożenia  próbek  zaoferowanego  asortymentu  celem  weryfikacji  zgodności  zaoferowanego 
asortymentu  z wymogami  SIWZ.  Wprowadzenie powyższego wymogu jest  uzasadnione tym,  aby 
Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji  Wykonawców, którzy złożyli  oferty 
mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega wykluczeniu.     
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 21 -  dot.  z  ad. 12 poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania 
moczu u kobiet, wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, o grubości nici w granicy 
do 0,15mm, jednorodnej całkowicie niewchłanialnej, o wymiarach: długość 
do 600mm, szerokość do 15mm. Brzegi taśmy gładkie, zakończenie proste, zwężane, taśma 
o łatwej i wygodnej aplikacji, nie wymagające plastikowej osłonki z uwagi na to iż jest nierozciągliwa 
i nie strzępi się.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 22 -  dot.  z  ad. 12 poz. 1  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśmy do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania 
moczu u kobiet,  wykonanej  z  polipropylenu monofilamentowego,  dzianej,  posiadającej  duże pory 
(powyżej 150 µm), o bardzo niskiej elastyczności na poziomie do 8%, całkowicie niewchłanialnej, 
zakładanej przez otwory zasłonowe drogą „out-in” narzędziem wielokrotnego użytku, wykonanym ze 
stali  chirurgicznej  z  oczkiem  i  ergonomiczną  rękojeścią.  Taśma  o  długości  60cm,  szerokości 
maksymalnej  10-11mm  (zwężana  na  końcach),  pakowana  w  plastikowe  korytko  umożliwiające 
napełnienie płynem, celem zwilżenia przed zabiegiem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 23 -  dot.  z  ad.  13 poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie woreczków ekstrakcyjnych do laparoskopii w rozmiarze 250 
ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 24 -  dot.  z  ad. 16 poz. 1  
Prosimy  Zamawiającego  o  wyjaśnienie,  czy  zamawiający  oczekuje  aby  zestaw  do  nadłonowego 
drenażu pęcherza moczowego  posiadał dodatkowo worek 2 litrowy oraz plaster mocujący.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. Opis zgodnie z SIWZ.

* Pytanie nr 25 -  dot.  z  ad. 41 poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 20 ml pakowanych w op a’80 szt, 
z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 26 -  dot.  z  ad. 44 poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy informacja „nie zawierające DOP” ma być oryginalnie 
nadrukowana na opakowaniu.
Odpowiedź:  Zamawiający  wyjaśnia  że  informacja  „nie  zawierające  DOP”  ma  być  oryginalnie  
nadrukowana na opakowaniu.

* Pytanie nr 27 -  dot.  z  ad. 47 poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki   mają być podwójnie pakowane w wewnętrzny 
worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia/papier co ułatwia aseptyczne użytkowanie?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że  cewniki  mają być podwójnie pakowane w wewnętrzny worek  
foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia/papier.

* Pytanie nr 28 -  dot.  z  ad.   38 poz. 3  
Prosimy  zamawiającego  o  dopuszczenie  osłony na  stolik  Mayo  w rozmiarze  min.  77  x  142  cm 
spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.
Odpowiedź:  Patrz pytanie nr 19.

* Pytanie nr 29 -  dot.  SIWZ 
Czy zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości wykonawców do 
przedłożenia  próbek  zaoferowanego  asortymentu  celem  weryfikacji  zgodności  zaoferowanego 
asortymentu  z  wymogami  SIWZ. Wprowadzenie  powyższego wymogu  jest  uzasadnione tym,  aby 
zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji wykonawców, którzy złożyli oferty mógł 
dokonać  oceny  czy  dany  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  (Art.  24  ust.  2  pkt  3  UZP),  w 
szczególności  z  uwagi  na  fakt  czy  oferowany  sprzęt  medyczny  specjalistyczny  jest  zgodny  z 
przedmiotem zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2).  
Odpowiedź:      Patrz pytanie nr 20.
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* Pytanie nr 30 -  dot.  z  ad. 54 poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ostrza  mają być pakowane pojedynczo  w zgrzaną folię z 
wytłoczonym  numerem serii,  rysunkiem ostrza,  numerem ostrza  i  nazwą  producenta.  Na  każdym 
ostrzu wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak wyżej. 

* Pytanie nr 31 -  dot. za  d. 44 – rękawice winylowqe  
Zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  potwierdzenia  zgodności  z  normą  EN  455  deklaracją 
zgodności CE producenta / wytwórcy w miejsce certyfikatu jednostki notyfikującej. Taki certyfikat 
wymagany jest dla rękawic  sterylnych – nie dotyczy wyrobów medycznych niesterylnych klasy I.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 32 -    dot  . z  ad. 8  
Czy Zamawiający w zadaniu 8 dopuści rurki w rozmiarach od 35mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 33 -    dot. z  ad. 43  
Czy Zamawiający w zadaniu 43 dopuści nebulizatory skalowane co 2ml? Pozostałe parametry bez 
zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 34 -    dot.   z  ad. 58  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powszechnie stosowanego: wysokiej jakości przetwornik do 
krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, zawierający podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 
ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki; 
posiadający prostą igłę w zbiorniku wyrównawczym wyposażoną w filtr zabezpieczający przed 
zapowietrzeniem. Zestaw wyposażony w dodatkowe koreczki w kolorze kontrastowo żółtym dla 
zapobiegania przypadkowej kontaminacji w wyniku pomyłki. Budowa kompletnej linii dająca wysoką 
częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na 
zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża), nie wymaga dodatkowych 
kalibracji. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm)
W przypadku wyrażenia zgody - na czas trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w 
odpowiedniej ilości kompatybilne z bezpinowymi wodoszczelnymi zakończeniami przetwornika kable 
połączeniowe oraz kompatybilne z kardiomonitorami. 
Jednocześnie prosimy Zamawiającego o podanie, z jakimi kardiomonitorami (nazwa, model) mają 
współpracować przetworniki.
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  pod  warunkiem dostarczenia  kabli  łączących  przetwornik  z  
monitorami w ilości:
Mindray PM 6000 – moduł 6 pinowy – 6szt
Mindray iPM8/ BeneView T8 – 12pin- 3 szt
BLT AnyView A5 – 4 pin – 1 szt
GE DASH 4000 – 1szt
uchwyty na przetworniki min podwójne – 8 szt 
* Pytanie nr 35 -  dot.   SIWZ  
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  rezygnację  z  dołączenia  do  oferty  zgłoszenia/powiadomienia 
Prezesa Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
oraz  świadectwa  zgłoszenia  lub  wpisu  w Urzędzie  Rejestracji  Produktów Leczniczych,  Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych?

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679)  
jedynymi  dokumentami  potwierdzającymi  fakt  dopuszczenia  wyrobu  medycznego  do 
obrotu  i  do  używania  są:  deklaracja  zgodności  i  certyfikat  CE  (jeżeli  dotyczy).  W 
obecnym  stanie  prawnym  fakt  dokonania  ww.  zgłoszenia  lub  powiadomienia  wyrobu 
medycznego w żaden sposób nie ma wpływu na możliwość funkcjonowania wyrobu w 
obrocie  na  terenie  RP.  Z  tego  tez  powodu  dokumenty  te  nie  kwalifikują  się  jako 
wynikające z katalogu dokumentów wymienionych w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 
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2009 r. „w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form,  w jakich te dokumenty mogą być  składane”, a w szczególności z katalogu 
dokumentów wymienionych w §5 ww. rozporządzenia. 

Abstrahując od powyższej argumentacji należy zauważyć, że zgodnie z art. 58 ust.3 ustawy o 
wyrobach  medycznych  z  dnia  20  maja  2010  r.  dystrybutor  i  importer  mają  obowiązek 
powiadomienia Prezesa Urzędu nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego 
wyrobu  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej.  W  praktyce  oznacza  to,  że   nawet  gdyby 
Wykonawca chciał  dołączyć  do oferty zgłoszenie/powiadomienie to może takiej  możliwości  w 
dniu składania ofert nie posiadać, w sytuacji kiedy do tego dnia nie wprowadził na terytorium RP 
oferowanego  urządzenia.  Tym  samym  omawiany  zapis  oprócz  swej  sprzeczności  z  aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa, wprowadza wymóg potencjalnie niemożliwy do spełnienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 36 -  dot. wzoru umowy
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:     Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 37 -    dot. wzoru umowy  
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §3 ust. 9 na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej  
następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 38 -  dot. wzoru umowy
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.”.  Zapis  taki  jest  zgodny z ustawą o 
terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 39 -    dot. wzoru umowy  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 ust. 3 na następujący:  „Ceny brutto w okresie  
ustalonym w ust. 2 mogą ulec zmianie tylko w przypadku udokumentowanej zmiany cen urzędowych  
lub podatku VAT, ceny netto pozostaną niezmienione.”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 40 -    dot. wzoru umowy  
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:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 41 -    dot. z  ad.34  
Czy  zamawiający  dopuści  w  zadaniu  nr  34  siatkę  kompozytową,  nieprzylegającą,  miękka, 
niewchłanialną, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu 
(ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP) o grubości 0,55mm, gramaturze średniej 
108g/m2, porowatości średniej 830µm, w rozmiarze 20x25cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 42 -    dot. zapisu umowy   
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów §3 ust. 2:

Strony  ustanawiają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie 
zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:   
2. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umowa terminie Zamawiający naliczy karę 
umowną  w  wysokości  1%  wartości  brutto  towaru  nie  dostarczonego   zgodnie  z  zamówieniem 
Zamawiającego,  za  każdy  dzień  zwłoki,  jednak  nie  więcej  niż  10%  wartości  brutto  towaru  nie 
dostarczonego zgodnie z zamówieniem, przy czym zwłoka ta nie moz4e trać dłużnej niż 5 dni. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 43 -    dot. zapisu umowy   
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w  § 8 ust. 2 poprzez wprowadzenie 
następującego zapisu:

Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 44 -  dot. zapisu umowy
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie 
do wysokości 0,5% w § 3 pkt. 2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać 
uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do 
ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes 
Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 45 -  dot. zapisu umowy
Prosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 3 poprzez dodanie do niego następującego zwrotu: "W takim 
przypadku zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana nastąpi 
automatycznie i nie wymaga formy aneksu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 46 -    dot. z  ad.5 poz.5  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do kaniulacji w rozm. 5F/8cm- 2-kanałowy
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 47 -  dot  . z  ad.5 poz.5  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do kaniulacji w rozm. 5F/13cm- 2-kanałowy
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 48 -  dot.   z  ad.5 poz.7  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do kaniulacji w rozm. 4F/10cm- 1-kanałowy
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 49 -    dot. z  ad.5 poz.7  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do kaniulacji w rozm. 4F/8cm- 2-kanałowy
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 50 -  dot.   z  ad.16 poz.1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego
(trokar + cewnik z balonem) 12Ch.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 51 -  dot  . z  ad. 36 poz. 1  
Czy przyrząd do aspiracji z butelek z filtrem bakteryjnym i zastawką powinien zapobiegać wyciekowi 

płynu w pozycji odwróconej (w czasie odłączania strzykawki od systemu)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszczamy.

* Pytanie nr 52 -  do  t. z  ad. 41 poz.1   
Czy Zamawiający  dopuści  strzykawki z  tłokiem kontrastującym, czarna  czytelna skala oraz  nazwa 
producenta na korpusie strzykawki a także rozszerzenie skali :
- 2 ml rozszerzona  do 2,5 ml
- 5 ml  rozszerzona  do 6 ml
- 10 ml rozszerzona do 12  ml
- 20 ml rozszerzona  do 24 ml 
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  strzykawki  dwuczęściowe  zgodne  z  opisem  siwz  z  
proponowanym rozszerzeniem. 

* Pytanie nr 53 -  do  t. z  ad. 42 poz.1   
Czy Zamawiający dopuści golarki medyczne  jednoostrzowe z grzebykiem ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 54 -  dot  . z  ad. 44 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe  zawierające DOP .
Bardzo proszę   o odstąpienie od wymogu  aby rękawiczki były potwierdzone certyfikatem jednostki 
notyfikowanej ponieważ  Jest to wyrób Klasy I, więc Certyfikat CE nie jest wymagany.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 55 -  dot. z  ad. 34  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednowarstwowej siatki wewnątrzotrzewnowej do 
zaopatrywania  przepuklin  brzusznych  i  pooperacyjnych  techniką  IPOM  składającej  się  z  dwóch 
komponentów:  polipropylenu  w  12%  umożliwiającego  wrastanie  tkanek  i  warstwy  wykonanej  z 
PVDF  w  88%  do  kontaktu  z  jelitami,  charakteryzującej  się  dwukierunkową  elastycznością  z 
kolorowym  wyznacznikiem  do  prawidłowej  implantacji;  stosowane  do  operacji  klasycznych  i 
laparoskopowych.  Siatka o grubości ,7mm, gramatura 60g/m2, rozmiar 30 x 20cm.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 56 -  dot. za  d.   nr   38, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wykonany z materiału zgodnego z EN13795 i o 
następującym składzie?

Odpowiedź:  Zamawiający  podtrzymuje  parametry  włókniny  i  rozmiar  serwety  górnej  260x160  – 
pozostałe rozmiary dopuszcza.

* Pytanie nr 57 -  dot. za  d.   nr   38, poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści obłożenie do operacji biodra 3-warstwowe o gramaturze min. 64g/m2 z 
dodatkową warstwą chłonną o gramaturze 50g/m2; obłożenie o parametrach zgodnych z EN13795, 
skład zestawu:
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Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje  parametry  włókniny  zgodnie  z  opisem,  pozostałe  rozmiary 
dopuszcza. 

* Pytanie nr 58 -  dot. za  d.   nr   38, poz. 3  
Czy Zamawiający dopuści obłożenie do artroskopii kolana 2-warstwowe o gramaturze min. 66g/m2 
wykonane z materiału zgodnego z EN13795; skład zestawu:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 59 -  dot. za  d.   nr   38, poz. 5   
Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo z tolerancją wymiarów +/- 3cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 60 -  dot. za  d.   nr   38, poz. 6, 7   
Prosimy  Zamawiającego  o  wyłączenie  pozycji  z  pakietu  i  umieszczenie  tego  asortymentu  w 
oddzielnym pakiecie. Wyroby te stanowią gatunkowo odrębny asortyment a tak skonstruowany pakiet 
uniemożliwia  złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie 
narusza  zapisów  art.  32  ust.  2  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych,  a  spowoduje  większą 
konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej 
cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 61 -  dot. za  d.   nr   38, poz. 8  
Czy Zamawiający dopuści obłożenie do cesarskiego cięcia 2-warstwowe o gramaturze min. 66g/m2 
wykonane z materiału zgodnego z EN13795; skład zestawu:
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 62 -  dot. za  d.   nr   38, poz. 9  
Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki z torbą na płyny w rozmiarze 85x120cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 63 -  dot. za  d.   nr   38, poz. 10  
Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń TUR o następującym składzie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr   64 -  dot. zad. nr   8 – Rurki ustno – gardłowe  
Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedela w rozmiarze 50-100mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr   65 -  dot. zad. nr   43 – Nebulizatory dla dorosłych   
1.  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu antyprzelewowej konstrukcji i  pracy w zakresie od 0 do 90° 
i podstawy dyfuzora 0-360°? 
Pragniemy zaznaczyć, iż pełna  wydajność nebulizatorów jest w pozycji pionowej. Praca w pozycji 
poziomej powoduje zmniejszenie wydajności  nebulizatorów bez względu na producenta.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2.  Czy Zamawiający dopuści nebulizator wyskalowany co 2 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 66 -  dot. za  d.   nr   7, pozycja 3, 5,8  
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej 
firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 67 -  dot. zad. nr   16  
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii w rozmiarze Ch 12 i 14?
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza  zestaw  do  cystostomii  w  rozmiarze  Ch  12  i  14,  pozostałe  
parametry zgodnie z SIWZ.
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* Pytanie nr 68 -  dot. za  d.   nr   23  
Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa:
górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,
dolna z elastyczną gumką 80x150cm,
2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 69 -  dot. za  d.   nr   27, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści majtki j.u. do badań kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym o wymiarze 
60x130cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 70 -  dot. za  d. n  r   33, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe o gramaturze 95+/-15g/m2, rozmiarze oczka 0,5mm2, 
pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 71 -  dot. za  d  . nr   33, pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe o gramaturze 30+/-5g/m2, rozmiarze oczka 3,7mm2, 
grubość siatki 0,34+/-0,5m?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 72 -  dot. za  d.   nr   36  
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji z butelek bez zastawki, pozostałe parametry bez 
zmian?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr  73 -  dot. za  d  . nr   38, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm 
Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa  laminatu w 
częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 
g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm 
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, 
składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x Serweta o wym. 170x180cm 
Serweta samoprzylepna, dolna z łatą chłonna o wym. 50x80cm i  pojedynczym organizerem na 
przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny , z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu 
krytycznym o wym. 50x80cm . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w 
polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na 
rozrywanie na mokro 187 kPa.
1 x Serweta   o wym. 170 x 240cm 
Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą 
chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na 
przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 
161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 
kPa.
2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm 
Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 
188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.  
1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm 
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do 
wklejenia w  karcie pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 
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* Pytanie nr 74 -  dot. za  d.   nr   38, pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm 
Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w 
częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 
g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm 
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, 
składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm 
Serweta   z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i 
2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna 
wykonana z włókniny 
i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 
cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 
1 x Serweta o wym. 170 x 300cm 
Serweta  samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i  pojedynczym organizerem na przewody 
,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. 
Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, 
wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 
1 x Serweta o wym.  170 x 180cm 
Serweta z włókniny, samoprzylepna 
1 x Nogawica o wym3 5 x 120 cm 
Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, 
wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.     
2 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm   
4 x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm 
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do 
wklejenia w  karcie pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 75 -  dot. za  d  . nr   38, pozycja 3  
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm
Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w 
częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 
g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona  o wym. 80 x 140cm 
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, 
składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm
Serweta  z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w 
polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 
x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura 
serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość 
na rozrywanie na mokro 187 kPa. 

1 x Nogawica 30 x 60cm 
Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, 
wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.      
1 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm             
4 x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm 
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do 
wklejenia w  karcie pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 76 -  dot. za  d.   nr   38, pozycja 5  
Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 77 -  dot. za  d.   nr   38, pozycja 6  
Czy Zamawiający dopuści jałową suchą szczotkę chirurgiczną pakowaną a’40sztuk, z przeliczeniem 
zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz wymaga by pasowały do posiadanych przez Zamawiającego 
dozowników.    

* Pytanie nr 78 -  dot. za  d.   nr   38, pozycja 7  
Czy Zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną nasączoną 4% roztworem chlorheksydyny pakowaną 
a’40sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz wymaga by pasowały do posiadanych przez Zamawiającego 
dozowników.  

* Pytanie nr 79 -  dot. za  d.   nr   38, pozycja 8  
1 x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm 
Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w 
częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu.  Gramatura serwety 56 
g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona  o wym. 80 x 140cm 
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, 
składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety   
1x serweta o wym. 200 x 320cm 
Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny   o  wym. 
75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej 
ścianki,  z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach  dolnej części worka, 
budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy. 
1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym.  75 x 80cm        
1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm     
4x ręczniki do rąk o wym. 30x30 cm 
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do 
wklejenia w  karcie pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje parametry włókniny, pozostałe rozmiary dopuszcza.

* Pytanie nr 80 -  dot. za  d.   nr   38, pozycja 9  
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej 
firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 81 -  dot. za  d.   nr   38, pozycja 10  
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm 
Serweta 2 -warstwowa , laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w 
częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu  Gramatura serwety 56 
g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 
1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190 x 230cm 
Serweta w górnej części wykonana z włókniny, w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego 
polietylenu. Nogawice zintegrowane z  całością serwety. Serweta z otworem brzusznym o śred. 3 cm i 
kroczowym o średn. 6cm, osłoną lateksową  palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów 
w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dolnej wewnętrznej części, usztywnienie w 
górnym brzegu, port  do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki ,budowa końcówki 
portu umożliwia dopasowanie  drenów o różnej średnicy 
1 x Taśma przylepna  o  wym. 10 x 50cm 
4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm?          
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

SPZOZ/SAN/ZP/194/2014 Strona 13 z 22



* Pytanie nr 82 -  dot. za  d.   nr   41, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3 częściowe?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 83 -  dot. za  d. nr   41, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 10ml skalowane co 0,2ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 84 -  dot. zad. nr   41, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml skalowane co 0,5ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 85 -  dot. za  d.   nr   41, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml pakowane a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 86 -  dot. za  d  . nr    44  
Czy Zamawiający dopuści  rękawice winylowe  zgodnie  z  normą EN 455 potwierdzone badaniami 
Producenta oraz jednostki niezależnej?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 87 -  dot. za  d.   nr   47  
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z balonem 30-50ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 88 -  dot. za  d.   nr 12  
Czy  Zamawiający  dopuści  taśmę  bez  osłonek-taśma  posiada  gładkie/atraumatyczne  brzegi,  które 
owych osłonek nie wymagają?
Odpowiedź:     Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 89 -  dot. za  d.   nr 12  
Czy Zamawiający dopuści taśmę o szerokości 0,9 cm - 1,3 cm, grubości ok. 0,54 mm, porowatości 
67%, gramaturze 70g/m2 i wytrzymałości 90 N?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr  90 -  dot. za  d.   nr 23  
Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową na ramię C, dwuczęściową w rozmiarze 105x183 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 91 -  dot. za  d.   nr 33, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści siatkę o grubości nici=0,16mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 92 -  dot. za  d.   nr 33, poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści  siatkę  o gramaturze  80g/m2,  grubości  nici=0,16mm i  wielkości  porów 
3,3mm2?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 93 -  dot. zad. nr 38, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści obłożenie z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 
56g/m2 i wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro 150 kPa o składzie:

serweta z przylepcem 1 240x150

serweta z przylepcem 1 180x170
serweta z przylepcem - 

przylepiec na szerszym boku 2 90x75
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taśma medyczna 1 50x9
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80

serwetki do rąk 2 40x20
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje parametry włókniny i  serwety 160x260, pozostałe rozmiary  
dopuszcza. 

* Pytanie nr  94 -  dot. za  d.   nr 38, poz. 2  
Czy  Zamawiający  dopuści  obłożenie  z  laminatu  dwuwarstwowego  o  gramaturze  56g/m2  o 
wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro 150 kPa o składzie:

Serweta z wycięciem U 
100x20 cm 1 260x240

serweta 1 240x150
serweta 1 90x75
serweta 3 250x160

pokrowiec na nogę 1 120x37
kieszeń na płyny z kształtką 2 40x30

taśma medyczna 7 50x9
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80

serwetki do rąk 2 40x20
Odpowiedź:     Zamawiający   podtrzymuje parametry włókniny i serwety 160x260, pozostałe rozmiary 
dopuszcza. 

* Pytanie nr 95 -  dot. za  d.   nr 38, poz. 2  
Czy  Zamawiający  dopuści  obłożenie  z  laminatu  trzywarstwowego  o  gramaturze  73g/m2  o 
wytrzymałości  na  rozerwanie  na  sucho 108kPa i  mokro  95kPa  i  wodoszczelności  191cm H2O o 
składzie:

serweta z przylepcem z 
wycięciem U 100x20 cm

1 260x240

serweta z przylepcem 1 240x150
pokrowiec na nogę 1 120x37

kieszeń na płyny z kształtką 1 40x30
taśma medyczna 6 50x9

serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80

serwetki do rąk 4 40x20
Odpowiedź:     Zamawiający podtrzymuje parametry włókniny zgodnie z SIWZ.   

* Pytanie nr 96 -  dot. za  d.   nr 38, poz. 3  
Czy  Zamawiający  dopuści  obłożenie  z  laminatu  dwuwarstwowego  o  gramaturze  56g/m2  o 
wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro 150 kPa o składzie:

serweta z otworem 
elastycznym (fi=6 cm) i 
workiem z kształtką do 

zbierania płynów

1 320x240

pokrowiec na nogę 1 75x37
taśma medyczna 2 50x9

serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80

serwetki do rąk 2 40x20
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje parametry włókniny zgodnie z SIWZ. 
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* Pytanie nr 97 -  dot. za  d.   nr 38, poz. 3  
Czy  Zamawiający  dopuści  obłożenie  z  laminatu  trzywarstwowego  o  gramaturze  73g/m2  o 
wytrzymałości  na  rozerwanie  na  sucho 108kPa i  mokro  95kPa  i  wodoszczelności  191cm H2O o 
składzie:

serweta z otworem 
elastycznym o średnicy 6 cm

1 320x240

pokrowiec na nogę 1 75x37
taśma medyczna 2 50x9

serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80

serwetki do rąk 4 40x20
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje parametry włókniny zgodnie z SIWZ. 

* Pytanie nr 98 -  dot. za  d.   nr 38, poz. 6-7  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu? 
Obecny  układ  pakietu  umożliwia  przedstawienie  oferty  tylko  jednemu  Wykonawcy,  co  naraża 
postępowanie na brak konkurencyjności i nie pozwala na złożenie konkurencyjnych ofert większej 
liczbie Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 99 -  dot. zad. nr 38, poz. 8
Czy Zamawiający dopuści obłożenie z laminatu o wytrzymałości na rozerwanie na sucho 108kPa i 
mokro 95kPa i wodoszczelności 191cm H2O o składzie:

serweta T z workiem, folią 
chirurgiczną

1 325x250

czapeczka dla noworodka 1 12x10
kocyk dla noworodka 1 160x75

serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80

serwetki do rąk 4 40x20
taśma medyczna 2 50x9

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 100 -  dot. za  d.   nr 38, poz. 10  
Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

serweta z otworem 
elastycznym i ochraniaczem 

na palec i wycięciem 
półokragłym

1 240x100

serweta 
przeznaczona pod pośladki 1 90x75

pokrowiec na nogę 2 120x75
taśma medyczna 4 50x9

serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80

serwetki do rąk 2 40x20
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 101 -  dot. za  d.   nr 39, poz. 1  
Czy Zamawiający  dopuści  zestaw  wykonany  z  laminatu  dwuwarstwowego  o  składzie  (kompresy 
pakowane poza zestawem):
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serweta 1 130x90

serweta(owinięcie) 1 150x90
serweta kompresowa 1 80x60

serweta kompresowa 6 25x20
podkład chłonny z pulpy 

celulozowej typu Seni Soft 1 60x60

podkład chłonny z pulpy 
celulozowej typu Seni Soft

1 90x60

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 102 -  dot. zad. nr 39, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie (kompresy pakowane poza zestawem):

serweta 1 130x90

serweta(owinięcie) 1 150x90
serweta kompresowa 1 80x60

serweta kompresowa 6 25x20
podkład chłonny z pulpy 

celulozowej typu Seni Soft
1 60x60

podkład chłonny z pulpy 
celulozowej typu Seni Soft 1 90x60

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 103 -  dot. za  d.   nr 39, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z włókniny foliowanej  celulozowo-polietylenowej w 
składzie:

serweta 2 150x75

serweta 2 75x75
podklad ginekologiczny 2 34x9
podkład chłonny z pulpy 

celulozowej typu Seni Soft
1 90x60

podkład chłonny z pulpy 
celulozowej typu Seni Soft 1 60x60

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 104 -  dot. zad. nr 44
Czy Zamawiający dopuści rękawice wolne od ftalanów DEHP?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 105 -  d  otyczy zapisów umowy:  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej)  treści:  „Przed  odstąpieniem  od  umowy  Zamawiający  pisemnie  wezwie  Wykonawcę  do  
należytego wykonywania umowy.”?  

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby 
przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego 
wykonywania  umowy.  Takie  wezwanie  najprawdopodobniej  wystarczająco  zmobilizuje 
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wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a 
tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 106 -  d  otyczy zapisów umowy:  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 10 wzoru umowy słowa „w wysokości 9% należności w 
skali roku” zostały zastąpione słowami „w wysokości ustawowej”?

Art. 13 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 
2013 r. poz. 203) nie dopuszcza jakiegokolwiek ograniczenia obowiązku zapłaty odsetek, w tym 
także zmniejszenia stawki odsetek. Przepis § 3 ust. 10 wzoru umowy będzie zatem nieważny z 
mocy  art.  58  §  1  Kodeksu  cywilnego  w związku  z  art.  13  ustawy o  terminach  zapłaty  w 
transakcjach handlowych, czyli nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 107 -  d  otyczy zapisów 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 wykonywania umowy.”?  

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby 
przed  odstąpieniem  od  umowy  strona  odstępująca  wezwała  drugą  stronę  do  należytego 
wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje stronę 
do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym 
uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 108 -  d  otyczy zapisów 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 do umowy”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z 
art.  144  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Zamawiający  zachował  możliwość 
podjęcia  w  przyszłości  decyzji  w  sprawie  ewentualnej  zmiany  cen  w  szczególnych 
okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie 
będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 109 -  d  otyczy zapisów umowy:  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostały wykreślone słowa „którego kopię 
należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą”?

Konieczność  dostarczania  Zamawiającemu  wraz  z  fakturą  kopii  listu  przewozowego 
niepotrzebne skomplikowałoby rozliczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w § 8  pkt. 1 na: ” … Zamawiającego na liście przewozowym 
lub innym dokumencie, którego kopię należy dostarczyć Zamawiającemu na jego żądanie.”

* Pytanie nr 110 -  d  otyczy zapisów umowy:  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 wzoru umowy zostały wykreślone słowa „sygnowana 
nr umowy”? 

SPZOZ/SAN/ZP/194/2014 Strona 18 z 22



Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według art. 106e ustawy o podatku od 
towarów i usług. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje 
zamieszczania  numeru  umowy  na  fakturach.  W  tej  sytuacji,  w  przypadku  wykonawców 
korzystających  z  takich  systemów  wystawiania  faktur,  zamieszczanie  numeru  umowy 
bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami, a 
tym samym niekorzystnie wpłynąć na cenę oferty.
Udzielając  odpowiedzi  na  powyższe  pytania  proszę  wziąć  pod uwagę  bieżące orzecznictwo 
Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. 

Zgodnie  z  wyrokiem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  29  czerwca  2009  r.  KIO/UZP  
767/09,  „mimo  iż  sytuacja  Zamawiającego  przy  kształtowaniu  treści  umowy  jest  silniejsza,  
powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się  
ułożyć  stosunek  prawny  tak,  aby  te  interesy  były  jak  najbardziej  zrównoważone”.  Podobne 
stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08,  
w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r.  KIO 2649/11,  w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r.  KIO 
2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla słowa „sygnowana nr umowy”.

* Pytanie nr 111 - dot.   zad.   nr 41   
Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą rozszerzoną o min.  20% , tj. 2 ml do 3 ml, 5 ml do 6 ml,  
10 ml do 20 ml, 20 ml do 24 ml.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 112 - dot.   zad.   nr 45     
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie papieru do defibrylatora 50x30, pozostałe parametry 
bez zmian.
Odpowiedź:   Zamawiający  dopuszcza  w  poz.  11,  papier  termiczny  szer.  50mm,  dł.  30m  do  
defibrylatora D3 firmy Biameditrc. 

* Pytanie nr 112.1 - dot.   SIWZ pkt. 2.5)  
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce dokumentów dopuszczających do obrotu 
- oświadczenia o posiadaniu w/w dokumentów wraz ze zobowiązaniem okazania ich na każde żądanie 
Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 113 - dot.   wzoru umowy   § 5  
Czy Zamawiający dopuszczając zmianę stawki podatku VAT, ma na myśli zmianę cen brutto i stałość 
cen.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 114 -  dot. za  d. nr 10, poz. 2  
Czy  Zamawiający  miał  na  myśli  w  zadaniu  nr  10,  poz.  2  szczoteczki  do  pobierania  wymazów 
odpowiadające  aktualnym  Wymaganiom  Ministerstwa  Zdrowia  i  polskiego  Towarzystwa 
Ginekologicznego  dotyczące  standardu  postępowania  w  zakresie  pobierania  rozmazów 
cytologicznych? 
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli jak wyżej. 

* Pytanie nr 115 -  dot. za  d. nr 10, poz. 3  
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na dopuszczenie w zadaniu nr 10 poz.  3 szczoteczki  z tworzywa 
sztucznego,  posiadające  cienkie,  miękko  zakończone  włoski  umieszczone  prostopadle  do  trzonu 
szczoteczki,  pozwalające na pobieranie optymalnej  ilości komórek gruczołowatych z kanału szyjki 
macicy, zakończonych obrączką zabezpieczającą przed wniknięciem szczoteczki do endometrium?   
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

SPZOZ/SAN/ZP/194/2014 Strona 19 z 22



* Pytanie nr 116 - dot.   zad.    nr 44, poz. 1  
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  aby  zgodność  z  normą  EN  455  była  potwierdzona  badaniami 
producenta? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 117 - dot. zad.    nr 37, poz. 1  
Czy Zamawiający w zadaniu 37 poz.  1  dopuści  aparat  do wielokrotnego pobierania  płynu/leku  z 
opakowania typu worek i butelka z płaską powierzchnią – do dezynfekcji, który może być używany do 
96  godzin  z  bezigłowym  portem  typu  Luer,  o  długości  6cm;  objętości  napełnienia  0,38ml;  bez 
odpowietrznika i bez PCV?
Odpowiedź: Pytanie dotyczy zadania nr 36 (przyrząd do aspiracji).
 Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 118 - dot.   zad.    nr 13  
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania woreczków ekstrakcyjnych do laparoskopii wykonanych z 
odpornego na rozdarcia poliuretanu,  wymiarach  woreczka 85mm x 185mm i  długości  tulei  35cm, 
kompatybilne z laparoskopem firmy KARL STORZ.     
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 119 - dot.   zad.    nr 33, pozycja nr 1  
Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o średnicy oczka 0,8mm, pozostałe 
parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 120 - dot.   zad.    nr 33, pozycja nr 2  
Czy Zamawiający dopuści  możliwość złożenia oferty na siatki  o grubości  nici  0,10mm,  pozostałe 
parametry zgodnie z siwz. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr  121 -  dot. zad.   58 – „Zestaw do krwawego / inwazyjnego/ pomiaru ciśnienia krwi  
Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  do  krwawego/inwazyjnego/  pomiaru  ciśnienia  krwi  bez 
zakrzywionej igły w zbiorniku wyrównawczym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  122 -  dot. zad.   58 – „Zestaw do krwawego / inwazyjnego/ pomiaru ciśnienia krwi  
Czy Zamawiający dopuści zestaw do krwawego/inwazyjnego/ pomiaru ciśnienia krwi z połączeniem 
wodoszczelnym bezpinowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  123 -  dot. zad.   58 – „Zestaw do krwawego / inwazyjnego/ pomiaru ciśnienia krwi  
Czy Zamawiający dopuści zestaw do krwawego/inwazyjnego/ pomiaru ciśnienia krwi typu Edwards z 
połączeniem wodoszczelnym bezpinowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  124 -  dot. zad.   58   –   „Zestaw do krwawego / inwazyjnego/ pomiaru ciśnienia krwi  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie do jakich monitorów wymaga  zestawów do 
krwawego /inwazyjnego/pomiaru ciśnienia krwi.
Odpowiedź:  Zamawiający podaje monitory:
Mindray PM 6000 – moduł 6 pinowy – 6szt
Mindray iPM8/ BeneView T8 – 12pin- 3 szt
BLT AnyView A5 – 4 pin – 1 szt
GE DASH 4000 – 1szt
uchwyty na przetworniki min podwójne – 8 szt 
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* Pytanie nr  125 -  dot. zad. nr 1     
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pętli do polipektomii i długości roboczej 230cm, 
średnicy otwartej pętli 15,25,30mm – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr  126 -  dot. zad. nr 25
Prosimy o potwierdzenie czy zaoferowane wkłady workowe mają być kompatybilne z pojemnikami 
wielorazowego użytku typu serres oraz uchwytnymi będącymi na wyposażeniu szpitala? 
Odpowiedź: Zaoferowane wkłady workowe mają być kompatybilne.

* Pytanie nr  127 -  dot. podpisania oferty
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: Zamawiający potwierdza. 

* Pytanie nr  128 -  dot.   §3   pkt.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: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr  129 -  dot.   §3   pkt.4 wzoru umowy  
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: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr  130 -  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: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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* Pytanie nr  131 -  dot. zad. nr 40     
Asortyment  zaoferowany w zdaniu  nr  40  nie  jest  wyrobem medycznym  w rozumieniu  ustawy o 
wyrobach  medycznych  z  dnia  20 maja  2010r.  (dz.  U.  Nr  107,  poz.  679/2010).  Czy w związku z 
powyższym Zamawiający w miejsce dokumentów wymaganych w rozdziale XII, punkt 2.5) SIWZ, 
dopuści  stosowne  oświadczenie  Wykonawcy  oraz  dokumenty  wydane  przez  producenta  wyrobu 
potwierdzające  spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 2?
Odpowiedź:  Zamawiający zgodnie z SIWZ nie wymaga dokumentów określonych w rozdz. XII pkt.  
2.5)1. do produktów nie będących wyrobem  medycznym. 

UWAGA:
Wobec  udzielonych  wyjaśnień  na  zapytania  Wykonawców  jak  również  modyfikacji  treści  SIWZ 
mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w 
ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem
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