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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/48/2013 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   na   dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku   dla 

SPZOZ Sanok

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

* Pytanie nr 1 -  dot. wzoru umowy §2 ust. 4 oraz w  pkt. 3 formularza
Czy Zamawiający w §2 ust. 4 oraz w  pkt. 3 formularza oferty-załącznik nr 1 do SIWZ wyrazi 
zgodę  na  zmianę  terminu  dostaw  z  7  dni  na  30  dni  w  odniesieniu  do  asortymentu 
narzędziowego z zadania nr 59

Powyższe wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga zaoferowania specjalistycznego 
sprzętu  chirurgicznego,  który  nie  jest  w  ciągłej  sprzedaży,  ponieważ  jest  on 
produkowany  lub  sprowadzany  na  zamówienie.  Czas  wyprodukowania,  czy  też 
sprowadzenia takiego asortymentu wynosi około 30 dni, w związku z czym wnosimy 
o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30 dni. W przypadku narzędzi, które 
w  momencie  otrzymania  zamówienia  dostępne  będą  na  stanach  magazynowych, 
dostawa ich będzie realizowana na bieżąco.

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na zmianę terminu dostaw z  7  dni  na 30 dni  w 
odniesieniu do asortymentu narzędziowego z zadania nr 59.

* Pytanie nr 2  -  dot. wzoru umowy §3 ust. 2
Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §3 Ust. 2 z 2% na 0,2%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek 
zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. 

Mając  na  uwadze  przepis  zawarty  w  projekcie  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego  stanowiącym  Załącznik  do  SIWZ  zwracamy  się  o  zmianę  wysokości 
zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy,  że w doktrynie  prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym 
orzecznictwie  KIO  ustanawianie  przez  Zamawiającego  w  umowie  rażąco  wysokich  kar 
umownych,  bezwzględnie  należy  uznać,  za  naruszenie  zasad  zachowania  uczciwej 
konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną 
podstawą  do  żądania  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 
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w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie 
jest  obarczone  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  ważnej  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców 
stanowi  zatem naruszenie  prawa  w  zakresie  równości  stron  umowy,  co  w  konsekwencji 
prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować 
winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art.3531k.c. w zw. 
z art. 58 § 1 k.c.

Żądanie  kar  umownych  jedynie  od  wykonawcy  oraz  jednoczesne  umniejszanie 
odpowiedzialności  Zamawiającego  nie  znajduje  żadnego  uzasadnienia  w  charakterze 
stosunku  prawnego  łączącego  strony  w  tej  umowie.  Takie  działanie  Zamawiającego  jest 
niedopuszczalne.  Zamawiający,  korzystając  w sposób nieuprawniony ze  swojej  silniejszej 
pozycji  w  ramach  postępowania,  narzuca  treść  umowy (w  odniesieniu  do  wysokości  kar 
umownych)  w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie 
nie może korzystać z ochrony prawa. 

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr  3 -  dot. wzoru umowy §3 ust. 5
Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 5, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od 
dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się 
Wykonawcy  do  złożonej  reklamacji.  Proponowany  przez  Państwa  zapis  nakłada  na 
Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez 
możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wzór umowy w §3 ust. 5,  który przyjmuje brzmienie:
 ''  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 od zawiadomienia,     termin załatwienia  reklamacji   
będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.”

* Pytanie nr  4  -  dot. wzoru umowy  §3 ust. 8
Czy Zamawiający doda zapis w §3 ust. 8, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w 
umowie postanowieniami?

Obecny zapis  umowy może  powodować uprzywilejowanie  jednej  ze  stron  umowy co 
może  być  niezgodne  z  zasadami  społeczno  –  gospodarczym  określonymi  w  kodeksie 
cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr  5 -  dot. wzoru umowy §6 ust. 3 
Czy  Zamawiający  w  §6  ust.  3  odstąpi  od  wymogu  umieszczania  daty  ważności  na 
opakowaniu w przypadku wyrobów niesterylnych w odniesieniu do pakietu narzędziowego nr 
59?

Przedmiotem zamówienia jest asortyment niesterylny i dlatego zgodnie z przepisami nie 
ma  obowiązku  posiadania  przez  produkt,  umieszczania  na  nim  informacji  na  temat 
ważności produktu w przypadku wyrobów niesterylnych. Wszystkie dostarczane produkty 
mają oznaczenia, które umożliwiają identyfikację produktu. Data produkcji zawarta jest w 
numerze LOT, zaś ważność wyrobów niesterylnych  tj. czas w ciągu którego mogą być 
przechowywane przed zastosowaniem ich do celów leczniczych jest bezterminowy.

Odpowiedź: Zamawiający w §6 ust. 3 odstępuje od wymogu umieszczania daty ważności na 
opakowaniu w przypadku wyrobów niesterylnych w odniesieniu do pakietu narzędziowego nr 
59.
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* Pytanie nr  6  -  dot. wzoru umowy (§7 ust. 3)
Czy Zamawiający dookreśli,  że  w przypadku zmiany podatku VAT zmianie  ulegnie  cena 
brutto z zachowaniem niezmienności cen netto (§7 ust. 3)?

W obecnych zapisach Zamawiający przewidział  możliwość zmiany podatku VAT oraz 
jednocześnie niejednoznacznie został pozostawiony zapis o zmienności cen. Biorąc pod 
uwagę powyższe oraz treść umowy należy dookreśli,  iż w przypadku zmiany podatku 
VAT cena brutto ulega proporcjonalnej zmianie. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 7  -  dot. wzoru umowy § 8 ust. 1
Czy Zamawiający w § 8 ust. 1 usunie zdanie 2?

Obecny zapis jest sprzeczny z §2 ust. 4. Z uwagi na to iż zamówienia będą realizowane na 
podstawie  przesłanych  zamówień,  na podstawie  tych  że zamówień będzie  wystawiona 
również faktura VAT, która to zazwyczaj jest doręczana razem z produktem, a co za tym 
idzie obecny zapis jest sprzeczny z w/w treścią umowy.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 8 -  dot. wzoru umowy §10 ust. 1
Czy Zamawiający dookreśli  w §10 ust.  1, iż za drogę polubownego rozstrzygnięcia sporu 
dotyczącego zwłoki w zapłacie za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny  zapis  wymaga  doprecyzowania  w  celu  prawidłowej  realizacji  umowy. 
Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania 
oddzielnego postępowania.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 9 -  dot. wzoru umowy §3 ust. 5
Czy Zamawiający zmieni określony w §3 ust. 5 z „5 dni” na „10 dni roboczych w odniesieniu 
do pakietu nr 59”?

Z uwagi  na  specyfikę  produktów narzędzi  chirurgicznych,  które  to  nie  zawsze  są  na 
stanach magazynowych ponieważ są one sprowadzane lub produkowane na zamówienie 
oraz  z  uwagi  na  odległość  pomiędzy  siedzibą  Wykonawcy  a  Zamawiającego  termin 
dostawy wyznaczony w przez Zamawiającego jest niewystarczający w zawiązku z czym 
Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wzór umowy w §3 ust. 5, który przyjmuje brzmienie:
„W przypadku gdy zwłoka w dostawie jest krótsza niż 10 dni roboczych , Zamawiający może  
na uzasadniony wniosek Wykonawcy odstąpić od naliczania kary umownej określonej w ust.  
2.”-   dotyczy zadania 59.  

* Pytanie nr 10 -  dot. zad.49, poz. 11
  Czy Zamawia  jacy wyrazi  zgodę na  wydzielenie  z  pakietu  49 pozycji  11 do osobnego 
zadania?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 11 -  dot. zad. 59- Narzędzia do zabiegów ortopedycznych

Poz.1) Kościotrzymacz typu Ulrich o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.2) Kościotrzymacz typu Ulrich o dł. 280mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.3) Kleszcze o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.4) Kleszcze o dł. 220mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (dot. poz. 1,2,3,4)
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* Pytanie nr 12 -  dot. zad. 60- Narzędzia do zabiegów naczyniowych

Poz.1) Imadło o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.2) Imadło o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza (dot. poz. 1,2)

* Pytanie nr 13 - dot. zad. 60- Narzędzia do zabiegów naczyniowych

Z  uwagi  na  fakt,  że  narzędzia  są  sprowadzane  z  Niemiec,  zwracamy  się  z  prośbą  o 

wydłużenie terminu dostawy z 7 dni do 4 tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na  wydłużenie terminu dostawy z 7 dni do 4 tygodni  

odnośnie zadania 60.

* Pytanie nr 14 -  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 15 -  dot. 

Wzór umowy § 7 ust. 3 
Czy Zamawiający dopuszczając zmianę stawki podatku VAT, ma na myśli zmianę cen brutto 
i stałość cen netto umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Wzór umowy § 8 ust. 1 
Prosimy o skrócenie minimalnego terminu płatności do 30 dni (mamy na uwadze treść art. 5 
ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - Dz.U. z 
2003 r. Nr 139, poz. 1323).
Odpowiedź: Zamawiający  wyjaśnia  iż  termin  płatności  60  dni  zgodnie  z  obowiązującymi  

przepisami   (ustawa z dnia  08-03-2013 o terminach  zapłaty w transakcjach handlowych Dz.  

U z 2013r. Poz. 403 ). 

* Pytanie nr 16 -  dot. zad. 47, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic winylowych przebadanych na przenikanie 
wirusów zgodnie z ASTMF 1671? 
Prosimy o odstąpienia od wymogu potwierdzenia zgodności z normą EN 455 certyfikatem 
jednostki notyfikowanej, informujemy, ze dla wyrobów medycznych nie sterylnych zgodnie z 
ustawą o wyrobach medycznych  wymagana jest  deklaracją  zgodności natomiast  certyfikat 
jednostki notyfikowanej jest wymagany dla wyrobów medycznych sterylnych.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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* Pytanie nr 17 -  dot. Pakiet nr 5 Lp.5
Czy Zamawiający  zgodzi się na zaoferowania : 
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń  Rozm. 5F/8cm-2 kanałowy ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 18 -  dot.  Pakiet nr 7 Lp.1/2
Czy Zamawiający  zgodzi się na zaoferowania Zestaw do dializy:
Lp.1  Zestaw do dializy z cewnikiem 3 kanałowym 13F/15-16cm 
Lp.2  Zestaw do dializy z cewnikiem 3 kanałowym 13F/20cm  ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (dot. 1,2)

* Pytanie nr 19 -  dot. Pakiet nr 18 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowania:
Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego (trokar + cewnik) 
12-14Fr  o poniższych parametrach:
Zestaw:
- Rozszczepialna kaniula ze specjalnym szlifem (dł. 12 cm)
- Zatyczka 
- Cewnik Foley’a z silikonu ze zintegrowanym balonem - PROSIL:
1. Optymalnie dopasowane światło kaniuli do średnicy cewnika 
2. Krótkie, atraumatyczne zakończenie cewnika widoczne w promieniach RTG
3. Transparentny cewnik z linią kontrastującą w promieniach RTG
4. Miękki balon  5cm
5. 2 oczka
6. 41 cm długości

Zdjęcie poglądowe poniżej

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 20 – dot. zad 37
Czy  Zamawiający  dopuści  w  pakiecie  nr  37  w  poz.  1  siatkę  kompozytową, 
wewnątrzotrzewnową,  wykonana z  100% polipropylenu prasowanego termicznie,  z  jednej 
strony pokrytą silikonem, nieprzylegającą z możliwością bezpośredniego położenia na jelita o 
grubości 0,63 mm, gramaturze 440g/m2 w rozmiarze 30x30x20 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 21  – dot. zad. 15 
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  złożenia  oferty  na  woreczek  ekstrakcyjny  do 
laparoskopii   z  możliwością  wielokrotnego otwarcia  ze ściągaczem,  o pojemności  250ml, 
wyposażony w sztywny trzon o średnicy 10mm, ergonomiczną rękojeść nożycową z dwoma 
zamkniętymi  uchwytami  na  palce.  Folia  worka  wzmocniona  niedopuszczająca  do 
przedziurawienia.   
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 22  – dot. zad. 15 
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  złożenia  oferty  na  woreczek  ekstrakcyjny  do 
laparoskopii   z  możliwością  wielokrotnego otwarcia  ze ściągaczem,  o pojemności  300ml, 
wyposażony w sztywny trzon o średnicy 10mm, ergonomiczną rękojeść nożycową z dwoma 
zamkniętymi  uchwytami  na  palce.  Folia  worka  wzmocniona  niedopuszczająca  do 
przedziurawienia.   
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 23 – dot. zad. nr 6, poz. 4 
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  zestawu  do  kaniulacji  w  rozmiarze  cewnika 
22G/10cm 1 kanałowy
Odpowiedź:  Pytanie niezrozumiałe dla Zamawiającego – zad.nr 6 dot. osprzętu do rurek  

intubacyjnych.   

* Pytanie nr 24 – dot. zad. nr 6, poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji w rozmiarze cewnika 4F/13 
cm 2 kanałowy 
Odpowiedź:  Pytanie niezrozumiałe dla Zamawiającego – zad.nr 6 dot. osprzętu do rurek  

intubacyjnych. 

* Pytanie nr 25 – dot. zad. nr 6, poz. 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji w rozmiarze cewnika 5F/8cm 
2 kanałowy
Odpowiedź:  Pytanie niezrozumiałe dla Zamawiającego – zad.nr 6 dot. osprzętu do rurek  

intubacyjnych. 

* Pytanie nr 26 – dot. zad. nr 6, poz. 5 
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  zestawu  do  kaniulacji  w  rozmiarze  cewnika 
5F/13cm 2 kanałowy
Odpowiedź:  Pytanie niezrozumiałe dla Zamawiającego – zad.nr 6 dot. osprzętu do rurek  

intubacyjnych. 

* Pytanie nr 27 – dot. zad. nr 6, poz. 7
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  zestawu  do  kaniulacji  w  rozmiarze  cewnika 
22G/10cm 1 kanałowy
Odpowiedź:  Pytanie niezrozumiałe dla Zamawiającego – zad.nr 6 dot. osprzętu do rurek  

intubacyjnych. 

* Pytanie nr 28 – dot. zad. nr 6,poz. 8 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z zadania 6 poz. 8 i utworzenie oddzielnego zadania 
6A co pozwoli na przystąpienie większej liczby oferentów do zadania.  
Odpowiedź:  Pytanie niezrozumiałe dla Zamawiającego – zad.nr 6 dot. osprzętu do rurek  

intubacyjnych. 
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* Pytanie nr 29 – dot. zad. nr 18, poz.1
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  zestaw  do  nadłonowego  drenażu  pęcherza 
moczowego (trokar+cewnik) średnica cewnika 15Ch 4,8mm, długość igły 12cxm.
 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 30 – dot. zad. nr 18, poz. 1
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  zestaw  do  nadłonowego  drenażu  pęcherza 
moczowego cewnik 65cm, usuwalna, rozrywalna kaniula, worek na mocz 1,5l, rozmiar 10-
15Ch.
 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 31 – dot. zad. nr 36, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 1,2,3,4 strzykawek dwuczęściowych z 
tłokiem w kolorze kontrastującym, czarna czytelna skala oraz nazwa producenta na korpusie 
strzykawki i kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania strzykawek
− 2 ml rozszerzona do 3ml, skala co 0,1ml
− 5 ml rozszerzona do 6ml, skala co 0,2ml
− 10 ml rozszerzona do 12ml, skala co 0,5ml 
− 20 ml rozszerzona do 24ml, skala co 1,0ml
 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 32 – dot. zad. nr 44, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 1,2,3,4 strzykawek dwuczęściowych z 
tłokiem w kolorze kontrastującym, czarna czytelna skala oraz nazwa producenta na korpusie 
strzykawki i kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania strzykawek
− 2 ml rozszerzona do 3ml, skala co 0,1ml
− 5 ml rozszerzona do 6ml, skala co 0,2ml
− 10 ml rozszerzona do 12ml, skala co 0,5ml 
− 20 ml rozszerzona do 24ml, skala co 1,0ml
 Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 33 – dot. zad. nr 36, poz. 1
Czy Zamawiający oczekuje w zadaniu i w pozycjach 1,2,3,4 strzykawek trzyczęściowych o 
cechach: gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, bez latexu, syntetyczny materiał 
zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), 
łatwo wyczuwalna  blokadą  zapobiegającą  niekontrolowanemu wysunięciu  tłoka z  komory 
strzykawki,  czarna  skala  idealnie  kontrastująca  i  czytelna,  wykonane  z  polipropylenu,  z 
tłokiem w kolorze kontrastującym, czarna czytelna skala oraz nazwa producenta na korpusie 
strzykawki i kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek.  
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 34  – dot. zad. 39 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie w pakiecie 39 sterylnego przyrządu Ekstra 
Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i 
butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną 
osłonką końcówka Luer Lock osłoniętej komorą otwierana i zamykaną jednoręcznie w formie 
zatrzaskowej,  zintegrowany  filtr  przeciwbakteryjny  o  dużej  powierzchni,  bez  zastawki 
zwrotnej, który  jest  kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi  dostępnymi  na 
rynku polskim? 
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Skuteczność  bakteriologiczna  filtru  odpowietrznika  w  modelach  Extra  Spike 
wynosi>99,9998% (skuteczność  bakteryjna  testowana  w warunkach  24  cm/sec,  96% RH. 
200C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona przy wykorzystaniu Bacillus subtilis var niger 
spores)     
Odpowiedź: Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Zamawiający  wymaga  samozamykajacej  się 
„zastawki”.  

* Pytanie nr 35 – dot. zad. 15 
− Czy  Zamawiający  z  uwagi  na  bezpieczeństwo  pacjenta  podczas  zabiegu 
laparoskopowego, wymaga aby worek laparoskopowy do odzyskiwania próbki o wymiarze 
110mm x 200 mm - otwarcie na 110 mm i plastikowym introduktorem  o średnicy 10 mm ,nie 
zawierał  lateksu  i  był  wykonany   z  wodoszczelnego  nylonu  w  celu  nie  dopuszczenia 
możliwości  wydostania  się  pobranego  materiału  na  zewnątrz  worka  oraz  ewentualnego 
rozerwania się, co dzieję się często przy workach wykonanych z polietylenu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.
−
* Pytanie nr 36 – dot. zad. 15 
− Czy  Zamawiający wymaga, żeby worek był wyposażony w podwójny symetryczny 
ergonomiczny uchwyt na palce z trzecim oczkiem wyposażonym w  karabińczyk zwalniający 
taśmę  prowadzącą  z  wewnętrzną  podwójną  czerwoną  nicią  bezpieczeństwa  ze  sztywnym 
plastikowym  trzonem zapewniającym   stabilność,  podczas  gdy jego  gładka  powierzchnia 
minimalizuje uszkodzenia przyległych struktur?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

* Pytanie nr 37 – dot . zad. nr  41, poz. nr 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia uniwersalnego wykonanego z 
laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m2, wytrzymałości na rozerwanie min. 150 kPa i 
następującym składzie:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiary i gramaturę lecz  nie dopuszcza  pozostałych  
parametrów.  

* Pytanie nr 38 – dot . zad. nr  41, poz. nr 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do protezy biodra wykonanego 
z laminatu 3- warstwowego o gramaturze 74 g/m2 i następującym składzie:

1 x serweta 245 x 310 cm, otwór przylepny "U" 15 x 115 cm, obszar chłonny na całej 
powierzchni
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
1 x serweta przylepna 300 x 170 cm
1 x serweta nieprzylepna 100 x 100 cm
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm
2 x organizer przewodów przylepny 8,5 x 13 cm
2 x taśma przylepna 10 x 50 cm
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1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm, rolowana, nieelastyczna
2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu)

LUB 
Zestaw obłożeń  do  protezy  biodra  wykonany  z  laminatu  2-  warstwowego  o 
gramaturze  55 g/m2 i  wytrzymałości  na rozerwanie min.  150 kPa o następującym 
składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 
1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm 
1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 260 x 200 cm; wycięcie „U” 6,5 x 90 cm, 
obszar chłonny na całej powierzchni 
1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm 
1 serweta operacyjna 75 x 90 cm
1 osłona na kończynę 35 x 120 cm, nieelastyczna
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obłożenia trójwarstwowe.  

* Pytanie nr 39 – dot . zad. nr  41, poz. nr 3
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  obłożenia  do  artroskopii  kolana 
wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m2, wytrzymałości na rozerwanie 
min. 150 kPa ( pozostałe parametry bez zmian) i następującym składzie:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiary i gramaturę lecz  nie dopuszcza  pozostałych  
parametrów.  

* Pytanie nr 40 – dot . zad. nr  41, poz. nr 4
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 
145 cm?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

* Pytanie nr 41 – dot . zad. nr  41, poz. nr 8
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do operacji cięcia cesarskiego 
wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m2, wytrzymałości na rozerwanie 
min. 150 kPa ( pozostałe parametry bez zmian) o następującym składzie:

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym 
folią chirurgiczną 250x315 cm (ułożenie płasko na stole)
1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
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1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza rozmiary i gramaturę lecz  nie dopuszcza  pozostałych 
parametrów.  

* Pytanie nr 42 – dot . zad. nr  41, poz. nr 9
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety pod pośladki z torbą na płyny w 
rozmiarze 100 x 120 cm ( + mankiet 20 cm)?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 43 – dot . zad. nr  41, poz. nr 10
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji TUR o następującym 
składzie:

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 44 – dot . zad. nr  41, poz. nr 6-7
Zwracamy się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  wyłączenie  w/w pozycji  z  Zadania  nr  41  i 
utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy 
konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej 
oferty w zakresie dostaw obłożeń operacyjnych.
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 45 – dot . zad. nr  42, poz. nr 1
Zwracamy się  z  prośbą do Zamawiającego  o wyłączenie  pozycji  nr  1  z  Zadania  nr  42 z 
jednoczesnym dopuszczeniem możliwości zaoferowania zestawu do porodu o następującym 
składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 100 cm (opakowanie zestawu)
6 ręczników celulozowych 33 x 33 cm
2 białe serwety chłonne dla noworodka 87 x 90 cm
2 serwety nieprzylepne wykonane z 2- warstwowego laminatu 45 x 75 cm
20 kompresów 10 x 10 cm 4 warstwy 30g/m2
1 nieprzemakalny podkład z wysokochłonnej, rozdrobnionej celulozy 57 x 90 cm
1 tampon z gazy RTG rozmiar 6, 47 x 40 cm, 20 nitek

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.
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* Pytanie nr 46 – dot . zad. nr  53, poz. nr 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dezynfekcji o następującym 
składzie:

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

* Pytanie nr 47 – dot . projektu umowy § 3, ust. 2
Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i naliczanie ich 
od wysokości 0,2% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 48 – dot .projektu umowy § 7, ust. 3
Wnosimy  o  zmianę  zapisów  umowy  dotyczących  zmiany  stawki  podatku  VAT  na 
następującą:

„  ceny  w  okresie  ustalonym  w  ust.  2  ulegają  zmianie  tylko  w  przypadku  
udokumentowanej zmiany podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto, cena  
netto pozostaje bez zmian”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 49 – dot. zad. 47
W nawiązaniu do SIWZ (dział XII, pkt. 2.5) 
Czy zamawiający dla pakietu 47 odstąpi od wymagania Certyfikatu Zgodności wystawionego 
przez jednostkę notyfikującą. Przedmiot zamówienia należy do klasy wyrobów medycznych i 
wystawienie takowych certyfikatów nie jest praktykowane. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 50 – 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, 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.
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* Pytanie nr 51 – 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 52 – 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 53 – 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. 

* Pytanie nr 54 – dot. zad. nr 4 
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne skalowane co 2cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Czy zamawiający wymaga, aby rurki były wykonane z PCV nie zawierającego szkodliwych 
ftalanów DEHP?
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  aby  rurki  były  wykonane  z  materiału  bezpiecznego 
spełniającego wymogi. 

* Pytanie nr 55 – dot. zad. nr 46 
Czy  zamawiający  dopuści  nebulizator  o  pojemności  8  ml,  działający  zarówno w pozycji 
siedzącej jak i leżącej, skalowany co 2ml, rozpylający cząsteczki o wielkości 2-3µm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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* Pytanie nr 56 – dot . pakietu nr 1
Czy  Zamawiający  w  pozycji  1  wymaga,  aby  zestawy  posiadały  zatrzaskowy  system 
mocowania cewnika do skóry pacjenta z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową 
uwidaczniającą miejsce wkłucia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza. 

 Pytanie nr 57 – dot. pakietu nr 23

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 wymaga, aby rurki posiadały samoblokujący się mandryn z 
otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki dopuści? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza. 

* Pytanie nr 58 – dot. pakietu nr 40

Czy Zamawiający  w pozycji  1 wymaga,  aby zestawy (tak jak dotychczas  używane)  były 
pakowane na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza. 

*   Pytanie nr 59 – dot. zad. nr 20 i 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 30 dni od dnia podpisania 
umowy dla zadania nr 20 i 33 ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę  na wydłużenie terminu dostawy do 30 dni od dnia  
podpisania umowy dla zadania nr 20 i 33.

*   Pytanie nr 60 – dot. zad. nr 20 i 33

Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmniejszenie  kar umownych z  tytułu nie dostarczenia 
towaru  w  określonym  umową  terminie  (§  3  ust.  2)  z  2% do  0,5% wartości  towaru  nie 
dostarczonego zgodnie z zamówieniem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

*   Pytanie nr 61 – dot. zad. nr 7

Czy Zamawiający  dopuści  w zadaniu  nr  7  części  nr  1  zestaw do dializy  z  cewnikiem 3 
kanałowym  13Fr/15cm oraz  w części  nr  2  zestaw do dializy  z  cewnikiem 3  kanałowym 
13Fr/20cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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*   Pytanie nr 62 – dot. zad. nr 61

Czy Zamawiający w zadaniu nr 61 części nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika 2-
światłowego  do  hemodializy,  permanentnego,  wysokoprzepływowego,o  rozmiarze  16  Fr, 
wykonanego z poliuretanu Carbothane, cechujący się wytrzymałością zapewniającą trwałość 
jak  również  miękkością  i  giętkością  zapewniającymi  komfort  pacjenta,  otwory  boczne  – 
zmniejszają ryzyko okluzji cewnika przez ścianę naczynia, zmniejszając w ten sposób ryzyko 
wystąpienia  niewydolności  krążeniowej,  duże  światło  i  nieograniczająca  końcówka  – 
umożliwiają  prędkość  przepływu  rzędu  500  ml/min,  Łatwość  wprowadzania,  wyjątkowa 
odporność  na  skręcanie  –  ułatwia  przeprowadzenie  cewnika  w  tunelu  dzięki  większej 
giętkości,  kanał  prowadnika  –  upraszcza  nasunięcie  końcówki  cewnika  żylnego  w  celu 
łatwego wprowadzenia techniką over-the-wire, elastyczny tuneler,  introduktor wykonany z 
PTFE  i  sztywny  prowadnik  –  ułatwiają  wprowadzenie  cewnika,  cewnik  o  długościach 
190,230,270,310,350,420 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

*   Pytanie nr 63 – dot. zad. nr 37

Siatkę miękką, niewchłanialną 2-warstwową, kompozytową, nieprzylegającą. Z jednej strony 
wykonaną  z  mikroporowatego  politrafluroetylenu  (ePTFE),  z  drugiej  z  makroporowanego 
polipropylenu (PP), o grubości 0,55mm, gramaturze średniej 108g/m2 , porowatości średniej 
830µm w rozmiarze 20 x 25cm (specyfikacja wymaga 30 x 20cm). )

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

*   Pytanie nr 64 – dot. zad. nr  26
Czy  można  zaoferować  pokrowiec  na  ramię  C  jałowy  rozm.  183x105  cm  z  gumką  do 
mocowania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

*   Pytanie nr 65 – dot. zad. nr 41- poz. 1 
Czy  można  zaoferować  sterylne  uniwersalne  obłożenie  wykonane  z  dwuwarstwowego 
nieprzemakalnego laminatu, barierowego (warstwa zewnętrzna chłonna) o gramaturze min 56 
g/m2, wytrzymałości na rozerwanie na sucho i na mokro min. 150 Kpa. Posiadające etykiety 
samoprzylepne do dokumentacji medycznej, o następującym składzie:

serweta z przylepcem 1 240x150

serweta z przylepcem 1 180x170
serweta  z  przylepcem  - 
przylepiec  na  szerszym 
boku

2 90x75

taśma medyczna 1 50x9
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80
serwetki do rąk 2 40x20
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiary oraz gramaturę  min 56 g/m2, natomiast  nie  
dopuszcza pozostałych parametrów.
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*   Pytanie nr 66 – dot. zad. nr 41- poz. 1, poz. 2
Czy  można  zaoferować  sterylne  obłożenie  do  protezy  biodra,  wykonane  z  dobrze 
układającego  się  laminatu  trójwarstwowego,  wysoko  absorpcyjny,  gramatura  73  g/m2, 
wodoszczelność >190 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro 95 kPa, wytrzymałość 
na rozerwanie na sucho 108kPa, o następującym składzie:

serweta z przylepcem 1 260x240 WYCI
ĘC. U 100x20

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  dopuszcza  rozmiary,  natomiast  nie  dopuszcza pozostałych 
parametrów.

*   Pytanie nr 67 – dot. zad. nr 41- poz. 3
Czy można zaoferować sterylne  obłożenie  do artroskopii  kolana wykonane z  chłonnego i 
mocnego  trójwarstwowego  laminatu  nieprzemakalnego,  o  nieprzemakalności  serwet  min 
190cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho 108 kPa i mokro 95 kPa, o gramaturze 
min. 73 g/m2, o następującym składzie:
 
serweta  z  otworem 
elastycznym  i  workiem  z 
kształtką  do  zbierania 
płynów

1 320x240 OKRĄ
G 6

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  dopuszcza  rozmiary  ,natomiast  nie  dopuszcza pozostałych 
parametrów.

*   Pytanie nr 68 – dot. zad. nr 41- poz. 5
Czy można zaoferować sterylną osłonę na stolik Mayo o wymiarach 145x80cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*   Pytanie nr 69 – dot. zad. nr 41- poz. 8 
Czy  można  zaoferować  sterylne  obłożenie  do  operacji  cięcia  cesarskiego  wykonane  z 
chłonnego i mocnego trójwarstwowego laminatu o gramaturze 73 g/m2, nieprzemakalność 
serwet min. 190 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho 108 kPa i mokro 95 kPa, o 
następującym składzie:

serweta T z workiem, folią 
chirurgiczną 1 325x250 KWAD

RAT
czapeczka dla noworodka 1 12x10  
kocyk dla noworodka 1 160x75  
serweta na stół instrum. 1 190x150  
serweta na stolik Mayo 1 145x80  
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serwetki do rąk 4 40x20  
taśma medyczna 2 50x9  
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  rozmiary  ,natomiast  nie  dopuszcza pozostałych 
parametrów.

*   Pytanie nr 70 – dot. zad. nr 41- poz. 9
Czy  można  zaoferować  sterylną  serwetę  pod  pośladki  wykonane  z  nieprzemakalnego 
dwuwarstwowego foliowanego laminatu w kształcie kieszeni na płyny o rozm. 113x90cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

*   Pytanie nr 71 – dot. zad. nr 41- poz. 4, 6,7,10
Prosimy o wyłączenie danych pozycji z pakietu i utworzenie odrębnego pakietu. Pozwoli to 
większej liczbie oferentów złożyć konkurencyjne oferty.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

*   Pytanie nr 72 – dot. zad. nr 42- poz. 1 
Czy można zaoferować zestaw do porodu sterylny o następującym składzie:

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

Dodatkowo  w  osobnym  opakowaniu  dołączone  do  zestawu  kompresy  gazowe  17N  8W 
7,5cmx7,5cm a’50szt?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

*   Pytanie nr 73 – dot. zad. nr 47- poz. 1 
Czy  nie  nastąpiła  omyłka  pisarska,  gdyż  Zamawiający  wymaga  dostarczenia  rękawic 
winylowych  nie  zawierających  DOP?  Wyżej  wymieniony  parametr  nie  dotyczy  rękawic, 
dlatego wnosimy o odstąpienie jego wymogu. 
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od ww wymogu. 

*   Pytanie nr 74 – dot. wzoru umowy
Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  skrócenie  terminu  płatności  do  30  dni  od  momentu 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury?

Odpowiedź: Zamawiający  wyjaśnia  iż  termin  płatności  60  dni  zgodnie  z  obowiązującymi  

przepisami

(ustawa z dnia  08-03-2013 o terminach  zapłaty w transakcjach handlowych Dz. U z 2013r.

 Poz.403 ). 
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*   Pytanie nr 75 – dot. wzoru umowy § 3 ust. 8 

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 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 76 – dot. wzoru umowy § 4 ust. 2 

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 77 – dot. wzoru umowy § 7 ust. 3 

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  do podjęcia  w przyszłości  decyzji  w sprawie ewentualnej  zmiany cen w 
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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 78 – dot. wzoru umowy § 8 ust. 1 

Czy  Zamawiający  zgadza  się  aby  w  §  8  ust.  1  wzoru  umowy  po  słowie  „na  liście  
przewozowym”  zostało dopisane słowo „lub innym dokumencie”? 

W praktyce stosowane są różne formy pokwitowania odbioru towarów, np. dokument 
WZ. Nie jest uzasadnione aby pokwitowanie odbioru towarów musiało mieć formę listu 
przewozowego. Dopuszczenie różnych form pokwitowania odbioru towaru nie zagraża 
interesom Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w § 8 ust. 1, który przyjmuje brzmienie:
„Zapłata należności za dostarczony towar będący przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o  
wystawioną  fakturę  VAT,  przelewem  na  wskazane  konto  w  terminie  60  dni  od  daty  
wystawienia  faktury.  Podstawę  do  wystawienia  faktury  stanowi  potwierdzenie  dostawy  
zamawianego towaru przez Zamawiającego na liście przewozowym lub innym dokumencie”

*   Pytanie nr 79 – dot. wzoru umowy § 8 ust. 1 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostały wykreślone słowa  „, 
którego  kopię  należy  dostarczyć  Zamawiającemu  wraz  z  fakturą”  lub  słowa „wraz  z  
fakturą”? 

Doręczanie  faktury  wyłącznie  wraz  listem  przewozowym  może  opóźnić  doręczenie 
faktury oraz skomplikować rozliczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w § 8 ust. 1, który przyjmuje brzmienie:
„Zapłata należności za dostarczony towar będący przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o  

wystawioną fakturę  VAT,  przelewem na wskazane  konto  w terminie  60 dni  od  daty  
wystawienia faktury. Podstawę do wystawienia faktury stanowi potwierdzenie dostawy 
zamawianego  towaru  przez  Zamawiającego  na  liście  przewozowym  lub  innym 
dokumencie”

*   Pytanie nr 80 – dot. wzoru umowy § 8 ust. 3 

Czy Zamawiający  zgadza  się  aby  w §  8  ust.  3  wzoru  umowy zostały  wykreślone  słowa 

„sygnowana nr umowy”? 

Numer  umowy  nie  musi  być  zamieszczany  na  fakturze  według  przepisów 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku 

niektórym  podatnikom,  wystawiania  faktur,  sposobu  ich  przechowywania  oraz  listy 

towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i 

usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania 

faktur  nie  przewiduje  zamieszczania  tych  danych  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.
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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 modyfikuje zapis w § 8 ust., który przyjmuje brzmienie:
„ Faktura winna być wystawiona w języku polskim”.

*   Pytanie nr 81 – dot. zad. nr 6,  poz. 1 
Czy  Zamawiający  dopuści  rurę  karbowaną  o  długości  50m  w  zwoju,  z  przeliczeniem 
zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

*   Pytanie nr 82 – dot. zad. nr 6, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści kominek podwójnie obrotowy z portem do odsysania niesterylny?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga sterylnego.

*   Pytanie nr 83 – dot. zad. nr 8, poz.5 
Czy Zamawiający dopuści igłę do wkłuć o długości 40mm tylko w rozmiarze 22G?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

*   Pytanie nr 84 – dot. zad. nr 8, poz.5 
Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 18G i 20G o długości 75mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*   Pytanie nr 85 – dot. zad. nr 11, poz.2-3 
Czy Zamawiający dopuści  szczoteczki  sterylne?  Pragnę nadmienić,  ze  Państwa zgoda nie 
spowoduje zawyżenia oferty cenowej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

*   Pytanie nr 86 – dot. zad. nr 18 
Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  do  nadłonowego  drenażu  pęcherza  moczowego  w 
rozmiarze CH12 i CH14?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

*   Pytanie nr 87 – dot. zad. nr 24 
Czy  Zamawiający  dopuści  układ  oddechowy  wykonany  z  wysokiej  jakości  EVA 
pozbawionego PCV, 2 rozciągliwe rury karbowane o długości 160cm (rozciągliwe w zakresie 
60-160cm), dodatkowa rozciągliwa rura o długości 100cm (rozciągliwa w zakresie 40-100cm) 
z workiem 1l ze złączem Y oraz kolankiem, mikrobiologicznie czysty?
Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza. 
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*   Pytanie nr 88 – dot. zad. nr 26 
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 89  – dot. zad. nr 37
Czy  Zamawiający  dopuści  siatki  kompozytowe  wykonane  z  polipropylenu  i  silikonu  o 
grubości 0,59-0,97mm oraz gramaturze 441-487 g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza. 

*   Pytanie nr 90  – dot. zad. nr 41, poz. 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 nie  dopuszcza. 
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*   Pytanie nr 91 – dot. zad. nr 41, poz.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 92 – dot. zad. nr 41, poz. 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.      
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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. 

*   Pytanie nr 93 – dot. zad. nr 41, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

*   Pytanie nr 94 – dot. zad. nr 41, poz. 6 
Czy  Zamawiający  dopuści  jałową  suchą  szczotkę  chirurgiczną  pakowaną  a’40sztuk,  z 
przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

*   Pytanie nr 95 – dot. zad. nr 41, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną nasączoną 4% roztworem chlorheksydyny 
pakowaną a’40sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

*   Pytanie nr 96 – dot. zad. nr 41, poz.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 nie  dopuszcza. 

*   Pytanie nr 97 – dot. zad. nr 41, poz. 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 98 – dot. zad. nr 41, poz. 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.     
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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  nie dopuszcza. 

*   Pytanie nr 99 – dot. zad. nr 44 
Czy  Zamawiający  dopuści  strzykawki  20ml  pakowane  a’50sztuk,  z  przeliczeniem 
zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

*   Pytanie nr 100 – dot. zad. nr 47 
Czy Zamawiający odstąpi  od wymogu aby zgodność z  normą EN 455 potwierdzona była 
certyfikatem jednostki notyfikowanej?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*   Pytanie nr 101 – dot. zad. nr 47 
Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  winylowe  zgodne  z  normą  EN  455  potwierdzone 
badaniami producenta lub z jednostki niezależnej?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*   Pytanie nr 102 – dot. zad. nr 51 
Czy Zamawiający dopuści cewnik operacyjny typu Dufour z balonem 60ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

*   Pytanie nr 103 – dot. zad. nr 56 
Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  do  pobierania  materiału  do  badań  z  pojemnikiem  o 
pojemności 10ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza. 

*   Pytanie nr 104 – dot. zad. nr 15, poz. 1:
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  woreczków  ekstrakcyjnych  do  laparoskopii  w 
rozmiarze 250ml.
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza.   

*   Pytanie nr 105  – dot. zad. nr 36, poz. 1:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych Luer 
– Lock o pojemności 3ml, 5ml, 10ml, 20ml.
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza.   

*   Pytanie nr 106  – dot. zad. nr  41, poz. 2:
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie zaoferowania obłożenia o gramaturze 66 g/m2 oraz 
z wycięciem U przylepnym 15x16cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.   
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*   Pytanie nr 107   – dot. zad. nr  41, poz. 10:
Prosimy o dopuszczenie serwety TUR z dwoma rzepami, spełniającej pozostałe wymagania 
SIWZ.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.   

*   Pytanie nr 108  – dot. zad. nr 44, poz. 1:
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  strzykawek  dwuczęściowych  Luer  20ml 
pakowanych w opakowanie maksymalnie po 100 sztuk.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.   

*   Pytanie nr  109 – dot. zad. nr  47, poz. 1:
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby rękawice winylowe były podwójnie 
oznakowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii I? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza. 

*   Pytanie nr 110  – dot.  umowy:
Czy  w  związku  z  dopuszczeniem  przez  zamawiającego  możliwości  składania  ofert 
częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z 
jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety? 
W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem 
przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, 
uprzejmie  prosimy  o  wyrażenie  przez  Zamawiającego  zgody  na  wprowadzenie  w  treści 
umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało 
udzielone  zamówienie,  poniższego  zapisu:  „Realizacja  każdego  z  pakietów  z  osobna  ma 
charakter samodzielnego zobowiązania stron”.
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża zgodę na podpisanie  z  jednym Wykonawcą oddzielnych  
umów na poszczególne pakiety.

*   Pytanie nr  111 – dot. umowy
Prosimy  Zamawiającego  o  zmianę  treści  art.  8,  ust.  1  na  zapis:  „Zapłata  należności  za 
dostarczony  towar  będący  przedmiotem  umowy nastąpi  w  oparciu  o  wystawioną  fakturę 
VAT, przelewem na wskazane konto w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. (…)”. 
Zgodnie z art.3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 
2003 r.( Dz. U. 139, poz. 1323), przepisy tej  ustawy należy stosować także do transakcji, 
która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu pomiędzy Wykonawcą 
(czyli podmiotem, o którym mowa w art.3 ust 1 ustawy), a Zamawiającym (czyli podmiotem, 
o którym mowa w art.3 ust 3 ustawy.) Zgodnie z art. 5 ustawy o transakcjach handlowych 
„Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel  może 
żądać  odsetek  ustawowych  za  okres  począwszy  od  31  dnia  po  spełnieniu  swojego 
świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, 
ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego”.
Odpowiedź:  Zamawiający  wyjaśnia  iż  termin  płatności  60  dni  zgodnie  z  obowiązującymi  
przepisami   (ustawa z dnia  08-03-2013 o terminach  zapłaty w transakcjach handlowych Dz.  
U z 2013r. Poz. 403 ). 

*   Pytanie nr  112 – dot. zad. nr 37 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 37 siatki kompozytowe, nieprzylegające wykonane z 
polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF polifluorku winylidenu od strony trzewi, 
grubość 0,70mm, gramatura 106g/m2 , rozmiar 20x30cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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*   Pytanie nr 113  – dot. Paragraf 3 ust. 2
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy 
karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką, 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.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*   Pytanie nr 114 – dot. Paragraf 3 ust. 4
Prosimy o wykreślenie zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*   Pytanie nr 115 – dot. Paragraf 3 ust. 7
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
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 w cenie zakupu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

*   Pytanie nr 116 – dot. Paragraf 2
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w §   2   zapisu:
„Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”
Prosimy o uwzględnienie  w/w zapisu  w treści  umowy,  ponieważ nieczytelne  zamówienia 
znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

*   Pytanie nr 117  – dot. zad. nr 11, poz. 2  
Czy Zamawiający w zadaniu 11, poz. 2 ma na myśli szczoteczki odpowiadające wymaganiom 
Ministerstwa  Zdrowia  i  polskiego  Towarzystwa  Ginekologicznego  dotyczące  standardu 
postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga szczoteczek jak w opisie tj. CERVEX BRUSH. 

*   Pytanie nr 118  – dot. zad. nr 11, poz. 2  
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na  zmianę  zapisów SIWZ na  podstawie  Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. & 3pkt. 1 oraz Dyrektywy 93/42/EWG w zadaniu 
11,  poz.  2  i  postawi  wymóg  dołączenia  przez  Wykonawców  certyfikatu  CE  łącznie  z 
deklaracją  zgodności  co  umożliwi  właściwą  identyfikację  tych  konkretnych  wyrobów 
dopuszczonych do obrotu na terytorium RP?
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający rozszerzy zapisy SIWZ w zadaniu 11, poprzez 
wymóg dopisania do formularza cenowego dodatkowej rubryki „nr katalogowy” oferowanego 
produktu? Prośbę swym motywujemy tym, iż dodatkowa rubryka umożliwi identyfikację i 
weryfikację produktu podczas dostawy.     
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jak również nie wymaga dopisania do 
formularza cenowego dodatkowej rubryki. 

*   Pytanie nr 119  – dot. zad. nr 21, poz. 1  
Czy  Zamawiający  dopuści  w  tej  pozycji  utrwalacz  do  preparatów  cytologicznych  o 
pojemności 250ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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*   Pytanie nr  120  – dot. zad. nr 454, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji golarkę medyczną jednoostrzową z grzebykiem? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

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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