WSz – II.4.291.14.109.2018
Tarnobrzeg, dnia 10.04.2018 r.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ
dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust.
1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1
Dotyczy Oświadczenia odnośnie art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP- grupa kapitałowa- wymóg złożenia
oświadczenia po 3 dniach od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86
ust.5 uPzp.
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy
do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie w/w oświadczenia wraz z ofertą, pod warunkiem, że
wykonawca, nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
Pytanie 2
Pakiet 10 poz. 4
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji pasty elektrodowej do badań EEG o pojemności 114 g.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 3
Pakiet 10 poz. 5
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji pasty EVERY do czyszczenia naskórka o pojemności 160 g.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 4
Pakiet 10 poz.11, 30,31
Prosimy o informację czy Zamawiający w ww papierach oczekuje papieru kompatybilnego czy oryginalnego.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego.
Pytanie 5
Pakiet 10 poz. 18
Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający oczekuje papieru gładkiego czy w kratkę?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru w kratkę.
Pytanie 6
Pakiet 10 poz. 22
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w ww. pozycji oczekuje elektrody z prostokątnym wycięciem na
mocowanie kabla bez przecięcia boków elektrody co powoduje że elektroda nie ulega rozerwaniu w trakcie
aplikacji?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje powyższego.
Pytanie 7
Pakiet 10 poz. 21-22
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod podania ceny za
przeliczeniem wymaganych ilości.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

opakowaniu – 50 szt. z jednoczesnym

Pytanie 8
Pakiet 10 poz.23
Prosimy o informacje czy nie zaszła pomyłka ww pozycji Zamawiający oczekuje 40 opakowań elektrod po 50 szt.
czy tylko 40 szt. elektrod . Prosimy zatem o doprecyzowanie , ponieważ opakowanie zawiera 50 szt. elektrod i nie
ma możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ, tj.: 40 op. po 50 szt.
Pytanie 9
Pakiet 10 poz. 28

Prosimy o wyjaśnienie ile sztuk elektrod wchodzi w skład kompletu?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: komplet zawiera 2 szt. elektrod.
Pytanie 10
Pakiet 10 poz.32
Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje 2 sztuki papieru czy 20 szt.?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ, tj.: 2 szt. po 10 szt. = 20 szt.
Pytanie 11
Wzór umowy – par. 3 ust. 3, 4
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający
będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie
zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko
znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP
1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna:
"Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011,
str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dotychczasowa praktyka pokazuje,
że w większości umów o udzielenie zamówienia w zakresie dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
występuje realizacja na poziomie 60% i powyżej.
Pytanie 12
Wzór umowy – par.6 ust.2
Prosimy o zmianę zapisu &6 ust.2 poprzez dodanie następującej treści: „W przypadku zmiany stawki VAT
zmianie ulegnie cena brutto , ceny netto pozostają bez zmian. Zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga
aneksu”.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 10 ust. 5 cyt.: „Wykonawca ma
prawo do odstąpienia od umowy za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem w przypadku zmiany stawki podatku
VAT z 8% na 23%”.
Pytanie 13
Wzór umowy – par.8 ust.3
Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymianu towaru na wolny od wad do 7 dni roboczych.
Termin 5 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem
reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności, odebrania wadliwego towaru z
siedziby Zamawiającego. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego
skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1
kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Dotyczy: WSz – II.4.291.14.2018 pakiet 24 pozycja 5 termin składania ofert: 19.04.2018
Pytanie 14
Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału
zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia,
odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi
przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm z
nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni
rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką
echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035
cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz
hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika
warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie
cewnika?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Dotyczy: WSz – II.4.291.14.2018 pakiet 45 pozycja 2 termin składania ofert 19.04.018
Pytanie 16
Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt DualCap™ w kolorze niebieskim stosowany do
bezigłowych zaworów, zawierający 70% alkoholu izopropylowego ( IPA ), w pełni aseptyczny, usuwający
drobnoustroje ( CRBSI ) o działaniu w pierwszych 30 sekundach od zastosowania do użycia przez 7 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 17
Czy Zamawiający dopuści korek pakowany po 10 sterylnych koreczków na blistrze, opakowanie zbiorcze 350
szt.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie następujących pozycji 2 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 19
do Pakietu nr 28, poz. 1
Czy zamawiający dopuści układ oddechowy o niżej podanych parametrach technicznych:
Jednorazowego układu oddechowego CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym
przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy (średnica 10 mm na całości
układu zarówno generator jak i układ oddechowy, rura karbowana).
Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii
wdechowej, kolor niebieski o długości 110 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę
nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem
pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) z drugiej strony
końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego
z generatorem.
W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów
oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.
Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką
cylindryczno-stożkową
Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów
Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona
z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemek.
Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 20
do Pakietu nr 28, poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2: Mocowanie paskowe, czapeczek o obwodach głowy
podanych poniżej:
Kolor
Biała
Szara
Różowa
Brązowa
Żółta
Niebieska
Złota
Zielona
Bordowa
Pomarańczowa
Ciemno zielona
Granatowa

Rozmiar
000
00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Obwód głowy
16-18
18-20
20-22
22-24
24-26
26-28
28-30
30-32
32-34
34-36
36-38
38-40

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 21
do Pakietu nr 28, poz. 5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie komór o n/w parametrach:
Komora samonapełniająca pasująca do wszystkich nawilżaczy z serii MR, dla dorosłych, dzieci i noworodków
posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Oba pływaki
zamocowane na ściance bocznej komory w tym jeden pływak pracujący w ruchu wahadłowym a drugi
w płaszczyźnie pionowej. Komora nie zawierająca wskaźnika poziomu wody. Zastosowane dwa pływaki
zwiększają bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody. Produkt mikrobiologicznie czysty.
Dodatkowo posiadająca:
- zintegrowany, nierozłączalny dren o długości 90 cm zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym.

- Otwór wejścia 22 mm M (zewnętrzna średnica)
- Otwór wyjścia 22 mm M (zewnętrzna średnica)
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Dotyczy:
PAKIET 7 – PORTY NACZYNIOWE I IGŁY DO WLEWÓW
Pytanie 22
Czy Zamawiający dopuści porty o następującej specyfikacji:
Pozycja 1)
Wszczepialny port hybrydowy (komora – tytan, obudowa – polioksymetylen):
a.
Cewnik silikonowy: średnica wewnętrzna 1,02 mm (3,06F) – średnica zewnętrzna 2,16 mm (6,48F)
b.
Igła do infuzji ze szlifem Hubera, poliuretanowym drenem (25 cm) i zaciskiem w oddzielnym
opakowaniu.
Wszczepialny port hybrydowy (komora – tytan, obudowa – polioksymetylen) o wysokim
przepływie (3,1 l/h = 52 ml/min)
a.
Wysokość max. 12,2 mm,
b.
Cewnik silikonowy: średnica wewnętrzna 1,57 mm (4,71F) – średnica zewnętrzna 3,18 mm (9,54F)
c.
Igła do infuzji ze szlifem Hubera, poliuretanowym drenem (25 cm) i zaciskiem w oddzielnym
opakowaniu.
Pozycja 3)
Wszczepialny port hybrydowy (komora – tytan, obudowa – polioksymetylen):
a.
Membrana o średnicy 12,1 mm
b.
Komora o objętości 0,6 ml
c.
Średnica wewnętrzna cewnika silikonowego 1,2 mm
d.
Okrągły kształt przekroju komory z tradycyjnym ułożeniem kaniuli wyjściowej?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pozycja 2)

Pytanie 23
Czy Zamawiający zaakceptuje w pozycji 4 bezpieczne igły Hubera z drenem do wlewów do o długości 20 mm
19G, 20G, 22G?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 24
Czy Zamawiający wymaga, aby:
a.
Igła Seldingera do nakłucia posiadała tzw. dumpling (zwierciadełka wklęsłe na bagnecie igły
wzmacniające odbicie sygnału USG podczas nakłucia) zwiększający jej widoczność w badaniu USG?
b.
Zestaw wprowadzający wyposażony był w bańkę Raulersona do nakłucia z zaworem zapobiegającym
krwawieniu podczas wsuwania prowadnika?
c.
Igła do wlewu była igłą bezpieczną w pełni zabezpieczającą personel medyczny przed zakłuciem
i kontaktem z krwią pacjenta oraz umożliwiającą obserwację miejsca nakłucia?
d.
Port posiadał na obudowie znacznik widoczny w każdym badaniu obrazowym informujący
o maksymalnym dopuszczalny przepływie środków kontrastujących oraz o właściwym ułożeniu portu?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.
PAKIET 15 – IGŁY BEZPIECZNE
Pytanie 25
Czy zamawiający zaakceptuje w pozycji 4 bezpieczne igły Hubera z drenem do wlewów do o długości 15 mm, 20
mm, 25 mm i grubości 19 – 20G?
Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Pytanie 26
Pakiet 62 Pozycja 1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zesatwu do porodu o składzie:
1 x Tępo tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm
2 x serweta dwuwarstwowa (laminat polipropylenu + polietylenu) nieprzylepna 90 x 75 cm o gramaturze min. 55
g/m2
1 x serweta dwuwarstwowa (laminat polipropylenu + polietylenu) nieprzylepna 50 x 50 cm o gramaturze min. 55
g/m2
1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm
2 x zacisk do pępowiny 53 mm
1 x worek do zbiórki płynów przylepny 70 x 50 cm PE
20 x kompresy gazowe 10 x 10 cm (pakowane a 10 sztuk krepowa banderola)?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 27
Pakiet 62 Pozycja 1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zesatwu do porodu o składzie:
1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu)
1 x podkład chłonny 60 x 90 cm
1 x nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm
3 x zacisk do pępowiny plastikowy 53 mm
1 x serweta dwuwarstwowa (laminat polipropylenu + polietylenu) nieprzylepna 150 x 90 cm o gramaturze min.
55 g/m2
1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm
1 x kleszczyki plastikowe proste 24 cm
20 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 40 g/m²
1 x tupfer z gazy RTG No. 6, 47 x 40 cm, 20 nitek
6 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 28
Pakiet 64 Pozycja 1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego zestawu do cewnikowania
o składzie:
1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm
5 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm
4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 45 x 75 cm (barierowa)
1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 75 x 90 cmz otworem Ø10 cm (barierowa)
1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana)
1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
1 x żel poślizgowy w saszetce, 2,7 g
1 x woda sterylna w ampułce, 20 ml
1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M(pakowane, wywinięty mankiet)
W opakowaniu typu twardy blister.
Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 29
Pakiet 65 Pozycja 1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego zestawu do wkłucia centralnego
o składzie:
6 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm
4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
1 x pęseta plastikowa,12,5 cm
1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 45 x 75 cm (barierowa)
1 x serweta włókninowa, 45 x 75 cm z regulacją otworu(serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór
przylepny (barierowa)
1 x strzykawka Luer 10 ml (zapakowana)
1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)
1 x ostrze — skalpel, 6,5 cm (zapakowane)
1 x igłotrzymacz, 13 cm
1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej, 10 x 15 cm, (zapakowany)
W opakowaniu typu twardy blister, 2 komorowy, może służyć też jako miska do zabiegu.
Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 30
Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy dotyczącego § 6 pkt. 2) na następujący:
W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie
niezmienna.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12.
Pytanie 31
Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 32
Czy Zamawiający dokona modyfikacji pkt. 13 § 3 projektu umowy (cyt.):
13. Strony zgodnie oświadczają że Wykonawca nie będzie naliczał opłat z tytułu rekompensaty za koszty
odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc,
w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne oraz stosował odsetek wyższych niż określone na podstawie
Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403.).
Niniejszy zapis dotyczy również podpisanych ugód i porozumień w sprawie zapłaty wymagalnych zobowiązań.
poprzez jego wykreślenie w całości?
UZASADNIENIE:
Cytowana w pytaniu treść pkt. 13 § 3 projektu umowy jest sprzeczna z ustawą z dnia 8 marca 2013 r., o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403), a co za tym idzie, jest nieważna w rozumieniu art. 58 k.c.,
jako niezgodna z prawem.
Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonej odpowiedzi do SIWZ i o nadanie jej tym samym
charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu przetargowym.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ poprzez
wykreślenie zapisu ust. 13 w § 3.
Pytanie 33
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 25 igły do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze igły
27 G / 90 mm z prowadnicą w rozmiarze 20 G / 38 mm
Odpowiedź: Pakiet 25 dotyczy igły automatycznej do gruczołu krokowego.
Pytanie 34
Dotyczy: WSz – II.4.291.14.2018, Pakiet 5, pozycja 71
Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem
dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej),36cm (długość od mufy- 31cm) widoczny w Rtg. Zestaw
składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6
cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane
w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem
rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x
7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 35
Dotyczy: WSz – II.4.291.14.2018, Pakiet 5, pozycja 73
Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne
oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15
cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji
co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla
ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość
cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga
x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm,
znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 36
Dotyczy: WSz – II.4.291.14.2018, Pakiet 24, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne
oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15
cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji
co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla
ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość
cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga
x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm,
znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 37
Dotyczy: WSz – II.4.291.14.2018, Pakiet 24, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne
oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 14FR o długości 15
cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji
co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla

ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość
cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga
x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm,
znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 38
Dotyczy: WSz – II.4.291.14.2018, Pakiet 42, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwójne
o wymiarach:
Rozmiar S: rozmiar: 2.3mm i/lub 4.0mm średnica naczynia krwionośnego wynosi: 0.2 - 1 siła zamykania
wynosi 15-30(gf)
Szczęki każdego klipsa tętnicy i żył posiadają unikalną półkulistą budowę zapewniającą bezpieczeństwo,
antypoślizgowość i chronią przed okluzją. Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w przypadku
klipsów wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. Klipsy tętnicze są żółte, a żył zielone.
Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu chirurgicznym. Każdy klips dostarczany jest w jałowym,
podwójnie zamkniętym woreczku. Po zakończeniu każdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza
dokładność liczby używanych klipsów.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 39
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 71 oraz pozycji 73 z Pakietu nr 5 i stworzy osobny
pakiet?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 40
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 oraz pozycji 5 z Pakietu nr 24 i stworzy osobny pakiet?
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na
efektywne zarządzanie środkami publicznymi.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 41
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z zadania nr 19, pozycji nr 1 – 7, i utworzenie z tych
pozycji oddzielnego zadania, co pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie konkurencyjności w tym zadaniu, oraz
uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 42
Pakiet nr 38, poz. 1: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby maski
anestetyczne były zapachowe, reszta parametrów zgodna ze SIWZ. Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie
większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 43
Dotyczy Pakietu 13 poz. 10
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły o średnicy 18-19G, spełniającej pozostałe wymogi przedstawione
w SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 44
Dotyczy Pakietu 17 poz. 1, 2
Czy Zamawiający ma na myśli kaniule aspiracyjne o długości 17 cm, spełniające pozostałe wymogi
przedstawione w SIWZ ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli powyższe.
Pytanie 45
Dotyczy Pakietu 17 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 10-12 CH, spełniającą pozostałe wymogi przedstawione w SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 46
Dotyczy § 6 ust. 2 wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu dotyczącego „W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie
kwota podatku VAT i cena netto, cena brutto pozostanie niezmienna” i zastąpienie go zapisem „W przypadku
zmiany stawki VAT zmianie ulega jedynie wartość brutto, natomiast wartość netto pozostaje bez zmian”.
Zmiany wchodzą w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmiany i nie wymagają
sporządzenie przez strony aneksu, gdyż przepisy podatkowe regulujące podatek VAT mają rangę ustawową, czyli
są źródłem prawa powszechnie obowiązującego i tym samym są bezpośrednio stosowane.
Nie znajduje zatem oparcia w przepisach prawa obowiązek aneksowania umowy w przypadku podniesienia
stawki podatku, tym bardziej, iż Zamawiający nie wymaga aneksu do umowy w przypadku obniżenia stawki VAT.
Pragnę nadmienić, iż wyjątkowo korzystna cena oferowanych wyrobów wynika z zastosowania możliwie najniższej
marży, w związku z czym ewentualna zmiana przepisów podatkowych w w/w zakresie skutkować będzie osiąganiem
przez Wykonawcę strat.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12.
Pytanie 47
Dotyczy § 9 ust. 5 wzoru umowy
W/w ust. zawiera informację, iż: „W przypadku określonym w ust. 1 i 2, gdy opóźnienie przekroczy 20 dni,
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy”.
Zapis taki sprawia, że strony są nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie
regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu
uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe
regulowanie płatności z jednoczesną możliwością rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i naliczeniu kar
umownych. Z uwagi na powyższe wnosimy o modyfikację w/w wzoru umowy i dodanie treści: „za wyjątkiem
nieterminowego regulowania przez Zamawiającego należności za dostarczane wyroby.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 48
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 66 poz 1 nożyczki Westcott ostre końce, ostrza 14 mm, płaska rączka,
długość całkowita 115 mm, stalowe?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 49
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 66 poz 2 pęsetę desmarres do gradówki średnia, platforma 20x17.5 mm,
tytanowa?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 50
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 66 poz 3 rozszerzadło castroviejo dwustronne do kanalików łzowych
rozmiar 1 oraz 2, długość całkowita 130 mm, tytanowe?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Dotyczy części nr 32
Pytanie 51
Czy Zamawiający pod pojęciem „igła kompatybilna ze środowiskiem CT i MRI” miał na myśli igłę przeznaczona
do podaży ciśnieniowych z drenem w innym kolorze niż standardowe igły?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 50
Czy Zamawiający dopuści igły ze szlifem Hubera dostępne w rozmiarach 19G, 20G o długościach 19, 25
i 32mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 52
Dotyczy: pakiet 34, pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 34, w pozycji 1, tj.:
„Złączka niskiego ciśnienia do strzykawki automatycznej MARK V Plus, dł. 150 cm, limit ciśnienia do 350 PSI”,
przedłużacza niskociśnieniowego zachowującego wskazane parametry, z limitem ciśnienia roboczego do 300 PSI?
Według naszej najlepszej wiedzy wskazane przez nas ciśnienie robocze (300 PSI) jest w zupełności wystarczające
podczas wykonywanych procedur tomografii komputerowej.
Zgoda Zamawiającego umożliwi większej ilości oferentom złożenie korzystniejszej oferty cenowej, oraz
jakościowej aniżeli w przypadku w/w ograniczenia, które może wskazywać na intencję Zamawiającego dotyczącą
udzielenia zamówienia na asortyment oferowany tylko przez jednego oferenta mogącego sprostać stawianym
wymogom/parametrom technicznym, przez co eliminuje z udziału w postępowaniu innych potencjalnych
wykonawców.

Argumentem przemawiającym za wyrażeniem zgody jest także fakt, iż z pewnością będzie miało to wpływ na
korzystniejsze wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złączkę z limitem ciśnienia roboczego 300 PSI.
Pytanie 53
Dotyczy pakiet 34, pozycja 1
Czy opisane w pakiecie 34, w pozycji jeden złącze niskiego ma być proste czy spiralne?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złącza spiralnego.
Pytanie 54
Dotyczy: ZADANIE NR 31:
Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, Z PEWNĄ
KORZYŚCIĄ EKONOMICZNĄ DLA SZPITALA, KTÓRY DOKONA WYBORU SPOŚRÓD WIĘKSZEJ
ILOŚCI OFERT, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie penów do koagulacji spełniających wszystkie wymagania
techniczne SIWZ, O DŁOGOŚCI KABLA 3,20m (WYMAGANE 3,00m +/- 3%);
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Dotyczy Pakietu nr 41 – Igły doszpikowe
Pytanie 55
Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone igły doszpikowe „jednorazowy aparat automatyczny” posiadały,
zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych, nadrukowaną przez producenta etykietę w języku polskim
wraz z nazwą firmy będącej autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski, odpowiedzialnym przed Urzędem
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za czynności przewidziane
przez ustawę o wyrobach medycznych w przypadku wystąpienia incydentu medycznego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie 56
Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie Polski, co
związane jest z odpowiedzialnością przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych i potwierdził
to odpowiednim dokumentem autoryzacyjnym od producenta?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie 57
dot. zapisów pkt. VII. 9. SIWZ:
Czy Zamawiający odnosząc się do pkt. 10, nie ma na myśli pkt. 11 o „tajemnicy przedsiębiorstwa”?
Proszę uprzejmie o sprostowanie.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w Części B pkt VII.9 z zapisu:
„Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt.
10 oraz w sposób trwały ze sobą połączone. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron”;
na zapis: „Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane z zastrzeżeniem sytuacji
opisanej w pkt. 11 oraz w sposób trwały ze sobą połączone. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości
stron”.
Pytanie 58
dot. zapisów pkt. VIII. 6. SIWZ – dla Pakietu nr 60:
Zwracam się o modyfikację dokonania wyceny dla Pakietu nr 60 zgodnie z zamieszczonym w SIWZ formularzem
cenowym – Załącznik nr 2 do SIWZ (lub, w przypadku braku zgody, bardzo proszę o zmodyfikowanie formularza
cenowego w taki sposób, aby Wykonawca mógł złożyć ofertę);
Było:
„Wykonawca na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do
SIWZ, dokona wyceny w Załączniku nr 2: wpisze ceny jednostkowe netto w kolumnie 3, podatek VAT
w kolumnie 7 (wartość procentową), wyliczy wartość netto w kolumnie 6, wyliczy wartość brutto w kolumnie 8
poprzez dodanie do wartości netto z kolumny 4 podatku VAT określonego w kolumnie 7, a następnie zsumuje
wyliczone wartości netto i brutto, wpisując w pozycji RAZEM: Wartość netto i Wartość brutto. Wpisaną wartość
netto oraz wartość brutto, wpisze do Załącznika nr 1 Formularz ofert, dla każdego pakietu oddzielnie.”
Powinno być:
„Wykonawca na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do
SIWZ, dokona wyceny w Załączniku nr 2: wpisze ceny jednostkowe netto w kolumnie 5, podatek VAT
w kolumnie 8 (wartość procentową), wyliczy wartość netto w kolumnie 7, wyliczy wartość brutto w kolumnie
9 poprzez dodanie do wartości netto z kolumny 7 podatku VAT określonego w kolumnie 8, a następnie
zsumuje wyliczone wartości netto i brutto, wpisując w pozycji RAZEM: Wartość netto i Wartość brutto. Wpisaną
wartość netto oraz wartość brutto, wpisze do Załącznika nr 1 Formularz ofert, dla każdego pakietu oddzielnie.”
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Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w Części B pkt VIII.6 z zapisu:
„Wykonawca na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ,
dokona wyceny w Załączniku nr 2: wpisze ceny jednostkowe netto w kolumnie 3, podatek VAT w kolumnie 7 (wartość
procentową), wyliczy wartość netto w kolumnie 6, wyliczy wartość brutto w kolumnie 8 poprzez dodanie do wartości
netto z kolumny 4 podatku VAT określonego w kolumnie 7, a następnie zsumuje wyliczone wartości netto i brutto,
wpisując w pozycji RAZEM: Wartość netto i Wartość brutto. Wpisaną wartość netto oraz wartość brutto, wpisze do
Załącznika nr 1 Formularz ofert, dla każdego pakietu oddzielnie.”;
na zapis: „Wykonawca na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 7
do SIWZ, dokona wyceny w Załączniku nr 2: wpisze ceny jednostkowe netto w kolumnie 5, podatek VAT
w kolumnie 8 (wartość procentową), wyliczy wartość netto w kolumnie 7, wyliczy wartość brutto w kolumnie 9
poprzez dodanie do wartości netto z kolumny 7 podatku VAT określonego w kolumnie 8, a następnie zsumuje
wyliczone wartości netto i brutto, wpisując w pozycji RAZEM: Wartość netto i Wartość brutto. Wpisaną wartość
netto oraz wartość brutto, wpisze do Załącznika nr 1 Formularz ofert, dla każdego pakietu oddzielnie.
Pytanie 59
dot. zapisów § 3 ust. 12 projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o skrócenie wymaganego terminu płatności z 60 do 45 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 60
dot. zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie §3 ust. 3 zdanie pierwsze projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Ostateczna wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 może ulec zmniejszeniu i będzie uzależniona od
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy, jednakże bez względu na okoliczności
Zamawiający zobowiązuje się zamówić wyroby o wartości stanowiącej minimum 80% wartości umowy
określonej w §3 ust. 1 umowy i w takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy.”
Uzasadnienie: Zamawiający powinien wskazać pewien minimalny zakres umowy, które zrealizuje bez względu na
okoliczności, zdaniem Wykonawcy powinno być to 80% wartości umowy. Wielkość ta umożliwia racjonalną
ocenę ryzyka i oszacowanie oferty korzystnej dla obu stron. Brak zagwarantowania realizacji umowy w takim
zakresie stawia pod znakiem zapytania opłacalność całego przedsięwzięcia;
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 61
dot. zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie §3 ust. 6 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego (z uwzględnieniem postanowień §3 ust. 3) w okresie trwania umowy
nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.”
Uzasadnienie: Niniejsza propozycja jest zgodna z tą dotyczącą brzmienia §3 ust. 3 projektu umowy;
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 62
dot. zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o wykreślenie z §3 projektu umowy ustępu nr 13;
Uzasadnienie: Umowa zawarta w trybie zamówienia publicznego nie powinna odbierać Wykonawcy jego
uprawnień, które wynikają wprost z Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 32.
Pytanie 63
dot. zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o wykreślenie z §3 projektu umowy ustępu nr 15;
Uzasadnienie: Kondycja finansowa Zamawiającego nie została opisana w umowie, Wykonawca nie może więc
potwierdzić, że ją zna. Ponadto Wykonawca uważa, że niesprawiedliwym jest odbieranie mu możliwości
wstrzymania dostaw w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie regulował swoich zobowiązań wobec niego;
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 64
dot. zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie §3a ust. 1 zdanie pierwsze projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Wykonawca zdeponuje u Zamawiającego asortyment, w ilości po minimum 20 szt. lub 50 szt. wyszczególnionego
w Formularzu cenowym w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy.”
Uzasadnienie: Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
zasadnym jest więc posługiwanie się jednostkami roboczymi. Rozwiązanie takie stawia Wykonawcę
w jednakowej sytuacji bez względu na dzień i godzinę wystąpienia zdarzenia, która wymusza na nim określoną
reakcję. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że terminy dostawy określono również w dniach roboczych;
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ w zakresie § 3a
ust. 1, tj.: zmienia zapis: „Wykonawca zdeponuje u Zamawiającego asortyment, w ilości po minimum 20 szt. lub 50 szt.
wyszczególnionego w Formularzu cenowym w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Z przekazanego
depozytu zostanie sporządzony protokół z wyszczególnieniem przekazanego asortymentu (opis, ilość) i określoną
wartością na podstawie formularza cenowego. Protokół musi być zatwierdzony przez upoważnionych pracowników
Zamawiającego i przez Wykonawcę”; na zapis: „Wykonawca zdeponuje u Zamawiającego asortyment, w ilości po
minimum 20 szt. lub 50 szt. wyszczególnionego w Formularzu cenowym w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia
niniejszej umowy. Z przekazanego depozytu zostanie sporządzony protokół z wyszczególnieniem przekazanego
asortymentu (opis, ilość) i określoną wartością na podstawie formularza cenowego. Protokół musi być zatwierdzony
przez upoważnionych pracowników Zamawiającego i przez Wykonawcę”.
Pytanie 65
dot. zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie §3a ust. 9 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Zamawiający wymaga jednorazowego bezpłatnego szkolenia z zakresu oferowanych produktów.”
Uzasadnienie: Wykonawca może zaoferować przeprowadzenie jednorazowego szkolenia pracowników
Zamawiającego, każde dodatkowe szkolenie może być zlecone Wykonawcy jako dodatkowa usługa;
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ w zakresie § 3a
ust. 9, tj.: zmienia zapis: „Zamawiający wymaga bezpłatnego szkolenia z zakresu oferowanych produktów”, na zapis:
„Zamawiający wymaga jednorazowego bezpłatnego szkolenia z zakresu oferowanych produktów”.
Pytanie 66
dot. zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie §3a ust. 14 zdanie pierwsze projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Jeden raz w roku Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych
w depozyt.”
Uzasadnienie: Przeprowadzenie spisu z natury dwa razy w roku jest obowiązkiem zbyt uciążliwym, prosimy, aby
miał on miejsce jeden raz w roku;
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 67
dot. zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o dodanie w §3a ust. 15 projektu umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu:
„Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę za wyroby, które w momencie likwidacji depozytu
przeterminowały się oraz za te, których termin ważności będzie krótszy niż 6 miesięcy.”
Uzasadnienie: Wyroby o ważności krótszej niż 6 miesięcy są dla Wykonawcy w zasadzie bezwartościowe, gdyż
nie będzie mógł ich już nigdzie sprzedać, wystawienie za nie faktury, a także za wyroby przeterminowane, jest
więc w pełni uzasadnione z uwagi na jego interes ekonomiczny. Jeśli jednak Zamawiający będzie zużywał towary
począwszy od tego o najkrótszej dacie przydatności, ryzyko wystąpienia takiej sytuacji zostanie znacząco
zminimalizowane;
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 68
dot. zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie §4 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Towar będzie dostarczany w terminie …....... dni roboczych od daty złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem § 3a
jeżeli dotyczy.”
Uzasadnienie: Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących zasadności posługiwania się dniami
roboczymi;
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 69
dot. zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie §4 ust. 8 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie,
w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, na wezwanie Zamawiającego do wymiany towaru na właściwy.”
Uzasadnienie: Umowa powinna wskazywać pewien minimalny termin na wykonanie przedmiotowego
obowiązku, Wykonawca prosi, aby termin wyznaczony przez Zamawiającego był nie krótszy niż 3 dni robocze;
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 70
dot. zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie §6 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie
niezmienna. Nowa stawka będzie stosowana automatycznie od dnia wejścia w życie stosowanych przepisów
powszechnie obowiązujących, bez konieczności zawierania aneksu do umowy. ”
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, wysokość zobowiązania określa wartość netto, a nie brutto. Podatek
od towarów i usług jest daniną publiczną, na której wysokość strony nie mają żadnego wpływu. Nowa stawka
powinna być stosowana automatycznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie
obowiązujących bez konieczności zawierania aneksu do umowy. Proszę też mieć na względzie, że Wykonawca
nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką;
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12.
Pytanie 71
dot. zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie §8 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Reklamacja powinna być załatwiona w terminie 5 dni roboczych od daty:
1.zgłoszenia – w przypadku reklamacji ilościowych,
2.daty dostarczenia Wykonawcy reklamowanych wyrobów – w przypadku reklamacji jakościowej.”
Wykonawca na własny koszt odbierze zareklamowany towar i dostarczy nowy bez wad.”
Uzasadnienie:
- Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących zasadności posługiwania się dniami roboczymi;
- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez zbadania reklamowanych wyrobów, zasadnym
jest więc, aby termin na jej rozpatrzenie biegł od dnia dostarczenia mu reklamowanej partii. Nadto Wykonawca
uważa, że dostarczenie mu reklamowanych towarów powinno być obowiązkiem Zamawiającego;
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 72
dot. zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie §8 ust. 7 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„W przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu zamówienia wolnego od wad, która przekroczy 10 dni,
Zamawiający może zakupić dany towar u innego dostawcy, a różnicą kosztów wynikającą z ceny przetargowej
i ceny nabycia u innego dostawcy, obciąży Wykonawcę.”
Uzasadnienie:
- Mianem „opóźnienia” określa się każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc
opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. z działania siły wyższej lub
nawet Zamawiającego, co sprawia, iż niezasadne jest wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec Wykonawcy
w przypadku opóźnienia, a tylko w przypadku zwłoki, która jest okolicznością zawioną przez Wykonawcę;
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 73
dot. zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie §9 ust. 1-5 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w § 3a ust. 3 i § 4 ust. 2 Zamawiający ma prawo
naliczyć karę umowną w wysokości 0,3 % wartości netto dostarczonej ze zwłoką dostawy, za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% wartości netto tej dostawy.
2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych i asortymentowych oraz nie dokonania z własnej winy wymiany
towaru wadliwego na wolny od wad w terminie opisanym w § 8 ust. 3, Zamawiający ma prawo naliczyć karę
umowną w wysokości 0,3 % wartości netto towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem, za każdy dzień zwłoki,
ale nie więcej niż 10% wartości netto tego towaru.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5
% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.
5. W przypadku określonym w ust.1 i 2 gdy zwłoka przekroczy 20 dni roboczych, Zamawiającemu przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia netto
niezrealizowanej części przedmiotu umowy.”
Uzasadnienie:

- Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących zasadności posługiwania się pojęciem „zwłoki”
oraz zasadności posługiwania się dniami roboczymi;
- Prosimy o rozważenie naliczania wysokości kar umownych od wartości netto, zgodnie bowiem z art. 32 ustawy
PZP to właśnie ta wartość określa wysokość zobowiązania umownego. Podatek od towarów i usług składający się
na cenę brutto jest daniną publiczną, której Wykonawca jest jedynie płatnikiem;
- Brak górnego limitu naliczania kar umownych powoduje, że mogą one urosnąć do rozmiarów
nieproporcjonalnie przewyższających wartość poniesionej przez Zamawiającego szkody. W takim zaś wypadku
kara umowna nie będzie już pełniła funkcji odszkodowania, ale służyć będzie wzbogaceniu się Zamawiającego
kosztem Wykonawcy. Celem uniknięcia powyższego zasadne jest wprowadzenie górnego limitu naliczania kar
umownych na poziomie 10%. W razie uzasadnionej potrzeby, Zamawiający i tak może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych;
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 74
Pakiet 4 Poz. 16, 17, 18
Prosimy o wydzielenie poz. 16, 17 i 18 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu
większej ilości Wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 75
Pakiet 4 Poz. 17 i 18
Prosimy o dopuszczenie pęsety o długości 20 cm
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 76
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 56 w pozycji 2 soczewkę wewnątrzgałkową z negatywną optyką
asferyczną, hydrofobową z filtrem UV i filtrem światła niebieskiego, stopień uwodnienia <0,4%, współczynnik
refrakcji 1,52, liczba ABBE 42, zakres mocy od +1D do +10D, narastający co 1D, od +10D do +27D narastające
co 0,5D i w zakresie od +27D do +30D co 1D, sposób umiejscowienia w tylnej torbie: podparcie w dwóch
miejscach, sposób implantacji: jednorazowy zestaw do implantacji do każdej soczewki?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 77
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 56 w pozycji 2 soczewkę wewnątrzgałkową z negatywną optyką
asferyczną, hydrofobową z filtrem UV i filtrem światła niebieskiego, stopień uwodnienia <0,4%, współczynnik
refrakcji 1,52, liczba ABBE 42, zakres mocy od +11D do +30D narastający co 0,5D, sposób umiejscowienia
w tylnej torbie: podparcie w dwóch miejscach, sposób implantacji: soczewka fabrycznie załadowana do
jednorazowego implantatora?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 78
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 57 w pozycji 1 soczewkę posiadającą podwójną kwadratową krawędź
na całym obwodzie (360°), długość całkowitą 13.00 mm, Budowa haptyków: typu C-loop z dwoma otworami
w każdym haptenie, stała A: 119.0, SRK/T: 119.6, SRK/II: 120,1, implantacja przez cięcie 2,2mm, za pomocą
jednorazowego zestawu do implantacji pakowanego osobno (nie w jednym pudełku z soczewką)?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 79
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 57 w pozycji 4 dotorebkowy pierścień napinający fabrycznie
załadowany do jednorazowego iniektora, występujący w jednym rozmiarze wynoszącym w stanie sprężonym 11
mm i w stanie rozprężonym 12,45 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 80
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 60 w pozycji 1 soczewkę wewnątrzgałkową hydrofobową o stopniu
uwodnienia <0,4%, współczynniku refrakcji 1,52, zakresie mocy od +1D do +10D, narastającym co 1D, od +10D
do +27D narastającym co 0,5D i w zakresie od +27D do +30D co 1D, wraz z jednorazowym zestawem do
implantacji? W przypadku zgody uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu doręczenia 3 sztuk zestawów
wielorazowych: injektor + pęseta do ładowania.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 81
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 60 w pozycji 1 soczewkę wewnątrzgałkową hydrofobową o stopniu
uwodnienia <0,4%, współczynniku refrakcji 1,52, zakresie mocy od +11D do +30D narastający co 0,5D,
fabrycznie załadowana do jednorazowego implantatora? W przypadku zgody uprzejmie prosimy o odstąpienie od
wymogu doręczenia 3 sztuk zestawów wielorazowych: injektor + pęseta do ładowania.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 82
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 60 w pozycji 2 soczewkę z asferyczną optyką dyfrakcyjną trzyogniskową,
z dodatkiem do bliży +3.00D i do odległości pośredniej +1.50D, wykonaną z akrylu hydrofilnego o stopniu
uwodnienia 25% z powierzchnią hydrofobową, z filtrami UV i światła niebieskiego, o długości całkowitej 11 mm
i średnicy części optycznej 6mm, współczynnik refrakcji 1.46, zakres mocy od 0D do +32D (co 0,5D),
implantacja przez cięcie 1,8mm?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 83
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 61 w pozycji 1 soczewkę hydrofilną o stopniu uwodnienia 26% bez
zawartości kopolimerów hydrofobowych, posiadającą dwie części haptyczne typu C-loop z dwoma otworami
w każdym haptenie oraz podwójną kwadratową krawędź na całym obwodzie (360°), zakres mocy od -10D do
+10D i +30D do +40D co 1D oraz w dioptrażu od +10D do +30D co 0,5D stała A: 119.0 (jednakowa dla mocy
dodatnich i ujemnych), implantacja przez cięcie 2,2mm, za pomocą jednorazowego zestawu do implantacji?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 84
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 61 w pozycji 3 soczewkę multifokalną toryczna, z asferyczną optyką
dyfrakcyjną toryczą, z dodatkiem do bliży +3.75D, wykonaną z akrylu hydrofilnego o stopniu uwodnienia 25%
z powierzchnią hydrofobową, z filtrami UV i światła niebieskiego, o długości całkowitej 11 mm i średnicy części
optycznej 6mm, dwie części haptyczne płytkowe (budowa MICS) z otworem w każdym haptenie, współczynnik
refrakcji 1.46, zakres mocy od 0D do +32D (co 0,5D), moc cylindra: od +1,0 D do +6,0 D co 0,5 D, stała A
jednakowa dla 118.0, implantacja przez cięcie 1,8mm?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 85
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 86
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek
wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 87
Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową
Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie
Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy
przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie
pisemnej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 88
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Projektu umowy modyfikacji, zgodnie z którą w przypadku
zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie
niezmieniona?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12.
Pytanie 89
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 9 ust. 1 Projektu umowy do 0,1%
wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 90
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 9 ust. 2 Projektu umowy do 0,1%
wartości brutto towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem za każdy dzień opóźnienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 91
(Pakiet 53, poz. 9) Prosimy Zamawiającego o określenie ilości sztuk w opakowaniu/blistrze?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga po 5 szt. w opakowaniu/blistrze.
Pytanie 92
(Pakiet 57, poz.1, 2) Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 1 oraz 2 do odrębnego pakietu?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ w Części B pkt III dla Pakietu 49 – 54, 56 – 58 i 60 oferty można składać na
poszczególne pozycje.
Pytanie 93
Pakiet 29 - Jednorazowy przetwornik ABBOTT
Czy Zamawiający dopuści linię o długości 120 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 94
Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dostarczenia kabli? Jeśli tak, to w ilu sztukach?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga w ilości 4 szt.
Pytanie 95
Czy w pakiecie nr 4 „Elektrody jednorazowe do diatermii ERBE” w poz. nr 16 Zamawiający dopuści Kabel do
pensety bipolarnej dł. 4 m, współpracujący z diatermią Erbe ACC/ICC 300?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 96
Czy Zamawiający w pak 26 poz. 1 wyrazi zgodę na złożenie oferty na jednorazowy stapler doskórny
amerykańskiego producenta, wyposażony w 35 stalowych zaszywek wykonanych ze stali chirurgicznej, zszywki
spłaszczone o wymiarach śr. 0,6mm, rozmiar 7,2 mm x 4,9 mm. Stapler wyposażony w wyjątkowo bezpieczny
dwuelementowy system podawania zszywki, system dwustopniowego formowania zszywki zapobiegający
przedwczesnemu i nieprawidłowemu zamknięciu zszywki, sygnał dźwiekowy informujacy o sformowaniu
zszywki?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 97
Czy Zamawiający w pak 26 poz. 3 wyrazi zgodę na złożenie oferty na najwyższej jakości zestaw do nadłonowego
drenażu pęcherza moczowego: cewnik wykonany z poliuretanu dł. 55 cm posiadający zacisk ślizgowy, kolorowe
znaczniki, boczne otwory, zawinięty i otwarty koniec, usuwalną, rozrywalną, metalową kaniulę, taśmę mocująca
cewnik do skóry i worek na mocz o pojemności min. 1500 ml. Rozmiar 14CH- cewnik – średnica 4,7, dł. igły 12
cm?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 98
Czy Zamawiający w pak 26 poz 4 wyrazi zgodę na złożenie oferty na najwyższej jakości zestaw do nadłonowego
drenażu pęcherza moczowego: cewnik wykonany z poliuretanu dł. 55 cm posiadający zacisk ślizgowy, kolorowe
znaczniki, boczne otwory, zawinięty i otwarty koniec, usuwalną, rozrywalną, metalową kaniulę, płytkę mocująca
cewnik do skóry i worek na mocz o pojemności min. 1500 ml. Rozmiar 10CH- cewnik, cewnik średnica 3,3 mm,
długość igły 12 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 99
Ad par. 6 ust. 2 wzoru umowy
Prosimy o zmianę ww. zapisu na poniższy:
W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie
niezmienna.
Obecny zapis przerzuca ryzyko zmiany stawki podatku VAT na Wykonawcę, co może prowadzić to prób
rekompensaty poprzez podniesienie cen ofertowych.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12.
Pytanie 100
Ad par. 3 ust. 15
Prosimy o dopisanie zastrzeżenia:
Zapis nie obowiązuje w przypadku, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni.
Obecnie Wykonawca nie posiada żadnych środków zaradczych, jeśli Zamawiający przestanie płacić za towar,
nawet w przypadku przedłużających się zaległości.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 101
Zważywszy na treść § 3 ust. 3-6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych
w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie
z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10,
z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez
zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli
nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO
809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających
zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą
dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy
pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż
zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw,
poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy
na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną
wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku
jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy
oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dotychczasowa praktyka pokazuje, że w większości umów o udzielenie
zamówienia w zakresie dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku występuje realizacja na poziomie 60%
i powyżej.
Pytanie 102
Czy Zamawiający zgadza się aby z wzoru umowy został wykreślony § 3 ust. 13?
Zgodnie z art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych „Postanowienia umowy wyłączające
lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika, o których mowa w art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7
ust. 1 i 3, art. 8 ust. 1 i art. 10-12, są nieważne.” W razie zachowania § 3 ust. 13 wzoru umowy, przepis ten będzie
zatem nieważny i nie wywoła żadnych skutków prawnych!
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 32.
Pytanie 103
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 15 wzoru umowy dodać wyrażenie „, chyba że opóźnienie
Zamawiającego w zapłacie za dostarczony towar przekracza 60 dni”?
Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego.
Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a w konsekwencji zagrozić należytemu
wykonaniu zamówienia. § 3 ust. 15 wzoru umowy pozostaje również w sprzeczności z art. 552 Kodeksu
cywilnego. W razie zachowania § 3 ust. 15 wzoru umowy w niezmienionym kształcie, skuteczność tego przepisu
może być kwestionowana na podstawie art. 58 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Dlatego uzasadniona jest
modyfikacja tego przepisu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 104
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 5 wzoru umowy zostało wykreślone zdanie drugie?
Zamawiający nie może z góry przesądzić, że wszystkie reklamacje składane za pomocą faksu dotarły czytelnie do
Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania. W razie zachowania § 7 ust. 5 wzoru umowy w niezmienionym
kształcie, skuteczność tego przepisu może być kwestionowana na podstawie art. 58 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego.
Dlatego uzasadniona jest modyfikacja tego przepisu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 105
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 i 2 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem
„zwłoki”?
Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana tylko w przypadku zwłoki (czyli opóźnienia zawinionego przez
Wykonawcę), nie zaś w przypadku wszelkich opóźnień, czyli także niezawinionych przez Wykonawcę. Nie ma
uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie
z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna
należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc
tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba
Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia
kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy
skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie.
Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia

w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego
właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 106
Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 12 ust. 2 umowy, czy
Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych?
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, w wyroku z dnia 19 grudnia 2016 r. KIO 2280/16 oraz w wielu innych orzeczeniach.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 107
Pakiet nr 36, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie samej kaniuli dotętniczej bez plastra służącego do przyszycia kaniuli do
skóry, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 108
Czy w Pakiecie nr 57 poz. 1 Zamawiający dopuści soczewki wewnątrzgałkowe z 2 otworami w każdym haptenie,
stała A 118.0 SRK/T: 118.4 i SRK/II: 118.6, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 109
Czy w Pakiecie nr 57 poz. 6 Zamawiający dopuści produkt w 100 % równoważny tj.: Pierścień do mechanicznego
rozszerzania źrenicy w trakcie operacji okulistycznych wszczepiany injectorem jednorazowym. Wykonany
z polypropylenu, w kształcie kwadratu, w rogach zamiast pętli kieszonki na tęczówkę - górna i dolna, w każdym
rogu po dwa otwory do mocowania pierścienia ?
W komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 110
do pakietu nr 4 punkt 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody neutralnej do diatermii ERBE ICC300, jednorazowego użytku
dzielona z pierścieniem ekwipotencjalnym, powierzchnia kontaktowa 90 cm 2 z wyprowadzeniem na klips.
Powierzchnia kontaktowa pokryta przewodzącym żelem umożliwiającym przyklejenie do skóry i absorbującym
wodę?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 111
do pakietu nr 4 punkt 4 i 7
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uchwytu elementów monopolarnych z przyciskami pasujący do diatermii
ERBE, do elektrod ø 4 mm, z kablem o długości 4,5m z wtyczką do diatermii ERBE?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 112
do pakietu nr 4 punkt 6
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przewodu do elektrody biernej dł 4,5 m do diatermii ERBE ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 113
do pakietu nr 4 punkt 8
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przewodu do elektrody neutralnej( Klips) -dł. 4,5m do diatermii ERBE?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 114
do pakietu nr 4 punkt 13
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody nożowej 2,5x24mm – prostej op. a 5 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 115
do pakietu nr 4 punkt 15
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody igłowej 1x20mm – prostej op. a 5 szt.?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 116
do pakietu nr 4 punkt 16
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kabla do pensety bipolarnej dł. 4 m, współpracujący z diametrią Erbe
ACC/JCC 300 ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 117
do pakietu nr 4 punkt 17
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pensety bipolarnej prostej dł. 19,5 cm tip 1 mm, współpracująceja
z diatermią Erbe ACC/JCC 300?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 118
do pakietu nr 4 punkt 18
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pensety bipolarnej zakrzywionej dł. 19,5 cm tip 1mm, współpracującej
z diatermią Erbe ACC/JCC 300 ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 119
Pakiet 4 pozycja 10,11,12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 4 poz. 10, poz.11 i poz. 12 do osobnego pakietu
celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania
korzystniejszej oferty cenowej?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pakiet 31
Pytanie 120
do pakietu nr 31 punkt 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowego uchwytu elektrochirurgicznego z ręcznym
przełącznikiem cięcie/koagulacja, długość uchwytu 16,5 cm. Długość kabla 3 m+/- 3%, uniwersalne 3 pinowe,
posiada wymienną elektrodę nożową. Sześciokątny system blokujący zapobiega obracaniu się elektrody pracy.
Niedopuszczalność przedniej części jest zagwarantowana przez specjalny pierścień uszczelniający, który
zapobiega przesączeniu się płynów chroni chirurga przed porażeniem prądem. Zgodny z dyrektywą 93/42/EEC
z poprawkami. Urządzenie klasy IIB.
Wykonawca na życzenie Zamawiającego dostarczy nieodpłatnie na okres obowiązywania umowy w ilości
określonej przez Zamawiającego adapter umożliwiający podłączenie wtyczki 3 pin do gniazda ERBE 5mm
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pakiet 11
Pytanie 121
Prosimy o wydzielenie poz.1-2,6-17,20,23,25-28,50-51,61,83,88 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie
pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym
samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz
racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 122
Poz.1
Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii,
z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, obłe z z dwoma otworami bocznymi,
w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Poz.2
Pytanie 123
Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T
i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV,

opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca
odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.
Pytanie 124
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem
w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Poz.6-7
Pytanie 125
Czy zamawiający ma na myśli jednorazowy woreczek do pobierania próbki moczu dla niemowląt i małych dzieci
o anatomicznym kształcie dla chłopców lub dla dziewczynek zgodnie z wymaganiami SIWZ, pojemność
woreczka: 100 ml, pakowany indywidualne w blister papier- folia, sterylny?
Odpowiedź: Zamawiający dla pozycji 6 ma na myśli pojemnik na mocz dla dziewcząt, dla dziewczynki typu woreczek
o pojemności 100 ml, sterylny, dla pozycji 7 Zamawiający ma na myśli pojemnik na mocz dla niemowląt, dla chłopców
typu woreczek o pojemności 100 ml, sterylny.
Pytanie 126
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem
w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie
Poz.8
Pytanie 127
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to
wpływu na cechy użytkowe produktu.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 128
Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku
z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją
rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada
kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane
o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane
po 100 szt.?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 129
Poz.10
Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych zaopatrzone w kartonik do opisu danych pacjenta
(część z karteczką przeźroczysta), pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Poz.11
Pytanie 130
Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci zaopatrzone w kartonik do opisu danych pacjenta
(część z karteczką przeźroczysta), pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opaski dla dzieci – noworodków zaopatrzone w kartonik do opisu danych pacjenta
(część z karteczką przeźroczysta), pakowane po 100 szt. w kolorze różowym oraz niebieskim.
Pytanie 131
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 132
poz.51
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 133
Poz.83
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 144 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrąglenie w górę do pełnych
opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Dotyczy SIWZ i wzoru umowy
Pytanie 134
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 2 na następujący: „W przypadku zmiany stawki VAT
zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna”. Wykonawca, zobowiązując
się do utrzymania stałości cen brutto w okresie trwania umowy, musi w cenę oferty wkalkulować ryzyko zmian
stawek podatkowych, przekładające się bezpośrednio na zwiększenie ceny oferowanych produktów, co w efekcie
będzie niekorzystne dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12.
Pytanie 135
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do zapisu §3 ust. 15 następującego zdania: „chyba, że opóźnienie
w płatności przekroczy 90 dni”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
dot. ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ – Projekt umowy :
Pytanie 136
Dot. §6 Zmiana cen i sposobu płatności ust. 2 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:
„2. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena netto brutto, cena brutto netto
pozostanie niezmienna”
Uzasadnienie: W przypadku podwyższenia stawki podatku VAT Wykonawca jest w stanie zagwarantować
niezmienność cen netto.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12.
Pytanie 137
dot. §9 Odpowiedzialność Stron umowy ust. 6 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:
„6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
Umownych do wartości faktycznie poniesionej i udowodnionej szkody.”
(…)
oraz o dodanie ustępów o następującej treści:
„8. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto
niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,
9. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto
dostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego wyrobów za każdy dzień zwłoki w odbiorze
przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu
uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,
10. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia 30
dni ponad termin płatności określony w § 3 ust. 12 umowy w wysokości 0,1% wartości brutto dostarczonych
w ramach danego zamówienia częściowego wyrobów za każdy dzień zwłoki.
11. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia
brutto umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 138
dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia CZĘŚĆ D – Kryteria oceny ofert i wybór oferty
najkorzystniejszej:
Z uwagi na fakt, że Zamawiający ustanowił następujące kryteria oceny ofert:
„Cena brutto 60%
Termin częściowy realizacji zamówienia 40%
b) dla kryterium – termin częściowy realizacji zamówienia
realizacja zamówienia do 3 dni od daty złożenia zamówienia (R b) 0 pkt (warunek minimalny)
realizacja zamówienia do 2 dni od daty złożenia zamówienia (R b) 10 pkt
realizacja zamówienia w ciągu 1 dnia od daty złożenia zamówienia (R b) 30 pkt”
prosimy o zmianę kryterium terminu częściowego realizacji zamówienia na kryterium jakościowe.
Przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego w Pakiecie nr 34 cechuje się określonymi parametrami
technicznymi i spełnia określone funkcje, dlatego też Zamawiający powinien określić kryterium pozacenowe
związane z użytkowością i jakością produktu, np. takie jak:
- termin ważności asortymentu liczony od dostawy do siedziby Zamawiającego:
Termin ważności do 12 miesięcy od daty dostarczenia (R b) 0 pkt (warunek minimalny)
Termin ważności do 18 miesięcy od daty dostarczenia (R b) (R b) 10 pkt

Termin ważności do 24 miesięcy od daty dostarczenia (R b) 30 pkt
lub
- wytrzymałość ciśnieniowa:
Wytrzymałość ciśnieniowa do 325 PSI (R b) 0 pkt (warunek minimalny)
Wytrzymałość ciśnieniowa do 350 PSI (R b) 10 pkt
Wytrzymałość ciśnieniowa do 375 PSI (R b) 30 pkt
lub
- kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu:
- potwierdzona przez Wykonawcę R b) 0 pkt (warunek minimalny)
- potwierdzona przez producenta oferowanego asortymentu R b) 30 pkt
Prosimy o zmianę kryterium pozacenowego na jedno z kryteriów jakościowych jak wyżej.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 139
Pakiet 11, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji zestaw do lewatyw j.u, worek 1750ml, skala numeryczna co 200-300
ml do 1750ml, dren z zaciskiem ślizgowym zakończony zaoblonym otworem centralnym i dwoma
naprzemianległymi otworami bocznymi?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 140
Pakiet 11, pozycja 67
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji kleszcze Magilla o długości 150mm (+/-5mm)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 141
Pakiet nr 18 poz. 2-6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z niebieskim tłokiem, kolor tłoka nie ma medycznego
uzasadnienia. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 142
Pakiet nr 18 poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z możliwością przeliczenia
w formularzu asortymentowo- cenowym.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 143
Pakiet nr 18 poz. 9-11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki, której cylinder wykonany jest z polipropylenu,
tłok polietylenowy zakończony jest „gumką” pozbawioną lateksu, posiadający podwójne uszczelnienie tłoka.
Pragniemy zaznaczyć, że podczas wykonywania procedur medycznych, do których wykorzystane są strzykawki,
w przypadku strzykawek trzyczęściowych, substancja medyczna przez nie podawana nie ma bezpośredniego
kontaktu z tłokiem strzykawki. Kontakt z „lekiem” ma jedynie polipropylenowy cylinder i bezlateksowa gumka.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 144
Pakiet nr 18 poz. 11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 szt. z możliwością przeliczenia
w formularzu asortymentowo- cenowym.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 145
Pakiet nr 45 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji przyrząd do pobierania płynów z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym
1,2 µ, łącznik luer-lock z filtrem hydrofobowym, bez zastawki?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 146
Pakiet nr 45 poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie
rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 147
Pakiet nr 63 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed
przypadkowym zakłuciem, wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z samozamykającym się korkiem portu
bocznego, z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem powyżej krawędzi korka,
z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej w rozmiarach:
Rozmiar kaniuli Rozmiar cewnika Przepływ
(GAUGE)
w mm
ml/min
18 G
1,20 x 45
100
1,20 x 32
110
20 G
1,00 x 32
64
22 G
0,80 x 25
38
24 G
0,70 x 19
22
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 148
dotyczy pakietu 31 - uchwyt elektrochirurgiczny
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy uchwyt elektrochirurgiczny z ręcznym przełącznikiem cięcie/koagulacja,
o długości uchwytu 16 cm, długość kabla 3m, złącze ERBE 5mm, posiada wymienną elektrodę nożową, pozostałe
parametry bez zmian ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 149
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 8 pozycję nr 23,24 oraz z pakietu nr 11 pozycję nr 31,
32, 33, 34, 63, 65 i utworzy osobny pakiet, ponieważ pozycje te stanowią odrębny asortyment? Wydzielenie
powyższych pozycji umożliwi złożenie ofert przez większa ilość Wykonawców, co umożliwi Zamawiającemu
uzyskanie korzystniejszych ofert cenowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pakiet 8
Pytanie 150
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 8, pozycji nr 24 rękojeści do laryngoskopu,
jednorazowej, kompatybilnej z łyżkami w standardzie ISO 7376, wykonanej z tworzywa sztucznego w kolorze
zielonym ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376 (tzw. Zielona specyfikacja), element mocujący
łyżkę z rękojeścią wykonany z metalu. Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt.
Wbudowane źródło światła – dioda LED, zapewniająca mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające
dla źródła światła, pakowane folia?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 151
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 8 pozycji nr 23 łyżkę do laryngoskopu typ
Macintosh w rozmiarze 0-5 oraz typ Miller w rozmiarze 00?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pakiet 22
Pytanie 152
Czy Zamawiający dopuści tampon o rozmiarach 5,5 x 2 x 1,5? Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani
użytkowanie produktu.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 153
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania zbiorczego tamponów po 10 szt. Z odpowiednim
przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 154
Prosimy o sprecyzowanie ilości oczekiwanego asortymentu przez Zamawiającego z uwagi, że różnice
w rozmiarze mają wpływ na wysokość ceny, a co za tym idzie na prawidłowe sporządzenie oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 155
Pakiet Nr 21, poz. 9
Czy Zamawiający dopuści igły motylek w opakowaniu a 50 sztuk z przeliczeniem wymaganych ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
PAKIET 18
Pytanie 156
POZYCJA 1, 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania a’120 szt. z jednoczesnym
przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym lub możliwością podania ceny za 1 szt. strzykawki.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 157
POZYCJA 3-6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych renomowanej firmy Becton Dickinson sterylnych
z białym tłokiem i przezroczystym cylindrem, reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 158
POZYCJA 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania a’80szt z jednoczesnym przeliczeniem
ilości opakowań w formularzu cenowym.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 159
POZYCJA 7
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek z rozszerzeniem do
60ml i czy w takim przypadku Zamawiający wymaga skalowania co 1ml do pojemności 60ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 160
POZYCJA 9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania a’125szt z jednoczesnym
przeliczeniem ilości opakowań w formularzu cenowym, lub możliwością podania ceny za 1 szt. strzykawki.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 161
POZYCJA 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 10ml z dokładniejszą skalą 0,2ml, reszta parametrów zgodna
z SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 162
POZYCJA 11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania a’120szt z jednoczesnym
przeliczeniem ilości opakowań w formularzu cenowym, lub możliwością podania ceny za 1 szt. strzykawki.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 163
POZYCJA 12-13
- Prosimy Zamawiającego o podanie jakie pompy infuzyjne, jakich producentów posiada Zamawiający w celu
zachowania kompatybilności strzykawek. Informujemy, że każdy producent pompy wskazuje jakie strzykawki
jakich producentów winny być stosowane, poprzez umieszczenie ich w menu pompy i w instrukcji obsługi.
Odpowiedź: Zamawiający posiada pompy infuzyjne firmy ASCOR.
- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki powinny być wymienione w menu lub w instrukcji
obsługi pomp infuzyjnych stosowanych przez Zamawiającego w celu zachowania kompatybilności strzykawek?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek
z rozszerzeniem do 60ml i czy w takim przypadku Zamawiający wymaga skalowania co 1ml do pojemności
60ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PAKIET 20
Pytanie 164
POZYCJA 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby filtr zlokalizowany był maksymalnie 20 cm od strony
pacjenta?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.
Pytanie 165
POZYCJA 2,3
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby toczony lek nie wchodził w kontakt z PCV
i poliuretanem, które wykazują niską kompatybilność z niektórymi lekami.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.
Pytanie 166
POZYCJA 4
- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika do stosowania w miejscach dostępu dożylnego z jednolitą
materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie
osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze (membrana powinna obejmować w całości górną
końcówkę łącznika/konektora). Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji , w zależności co nastąpi pierwsze.
Protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika do stosowania w miejscach dostępu dożylnego z przeźroczystą
obudową i membraną jednorodną, wykonaną z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany
od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia
i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym, żywotność 200 użyć.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 167
POZYCJA 5
- Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 5 z pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnie oferty
szerszemu gronu wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przeźroczystego przyrządu z PCV bez DEHP.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 168
PAKIET 25
POZYCJA 1
- Czy Zamawiający oczekuje aby pistolet posiadał funkcję pełnego automatu oraz możliwość zastosowania jako
pół automat?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.
- Czy Zamawiający oczekuje aby pistolet w rozmiarach 18G posiadał min. 2 długości 20 cm i 25 cm do wyboru
przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.
Pytanie 169
PAKIET 30
POZYCJA 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego z pionową
membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 275 cm, z kolankiem z portem kapno, do
aparatów do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 150 cm z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania
powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,18 cm H2O i wydechowy
max 0,22 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 231 g bez akcesoriów, jednorazowy, mikrobiologicznie
czysty, opakowanie foliowe.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 170
PAKIET 36
POZYCJA 1
Czy Zamawiający oczekuje aby do kaniuli dołączany był dedykowany opatrunek z systemem mocowania
z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10
mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

PAKIET 63
Pytanie 171
POZYCJA 1
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bez portu bocznego o przepływie 20 ml/min z mechanizmem
zabezpieczającym przed zakłuciem, skaleczeniem czy rozchlapaniem.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 172
POZYCJA 2-4
- Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy kaniula ma posiadać port górny samodomykający?
Odpowiedź: Tak, kaniula ma posiadać port górny samodomykający.
- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy element zabezpieczający igłę ma być pozbawiony ostrych
elementów, w pełni zamykając ostrze i światło igły, chroniąc personel przed zakłuciem, skaleczeniem oraz
zachlapaniem?
Odpowiedź: Tak, element zabezpieczający igłę ma być pozbawiony ostrych elementów, w pełni zamykając ostrze
i światło igły, chroniąc personel przed zakłuciem, skaleczeniem oraz zachlapaniem
- Czy Zamawiający oczekuje aby do oferty dołączono opublikowane badania kliniczne lub laboratoryjne
potwierdzające zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem
zastosowanym do produkcji cewnika oferowanych kaniul?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.
Pytanie 173
PAKIET 45
POZYCJA 1
- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby objętość całkowita przyrządu wynosiła 0,35
- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia producenta dotyczącego możliwości stosowania
przyrządu podczas pracy z cytostatykami.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Jednocześnie Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, zgodnie z art. 38 ust. 4
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zmienia
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zamówienie, tj.:
I. Zmienia zapisy SIWZ w zakresie:
1. zmienia zapisy SIWZ w Części B pkt VII.9 (zgodnie z odpowiedzią na pytanie 57), z zapisu:
„Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane z zastrzeżeniem sytuacji
opisanej w pkt. 10 oraz w sposób trwały ze sobą połączone. W treści oferty winna być umieszczona informacja
o ilości stron”;
na zapis: „Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane z zastrzeżeniem
sytuacji opisanej w pkt. 11 oraz w sposób trwały ze sobą połączone. W treści oferty winna być umieszczona
informacja o ilości stron”l;
2. zmienia zapisy SIWZ w Części B pkt VIII.6 (zgodnie z odpowiedzią na pytanie 58), z zapisu:
„Wykonawca na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do
SIWZ, dokona wyceny w Załączniku nr 2: wpisze ceny jednostkowe netto w kolumnie 3, podatek VAT
w kolumnie 7 (wartość procentową), wyliczy wartość netto w kolumnie 6, wyliczy wartość brutto w kolumnie 8
poprzez dodanie do wartości netto z kolumny 4 podatku VAT określonego w kolumnie 7, a następnie zsumuje
wyliczone wartości netto i brutto, wpisując w pozycji RAZEM: Wartość netto i Wartość brutto. Wpisaną
wartość netto oraz wartość brutto, wpisze do Załącznika nr 1 Formularz ofert, dla każdego pakietu
oddzielnie.”;
na zapis: „Wykonawca na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i projektu umowy stanowiącego
Załącznik nr 7 do SIWZ, dokona wyceny w Załączniku nr 2: wpisze ceny jednostkowe netto w kolumnie
5, podatek VAT w kolumnie 8 (wartość procentową), wyliczy wartość netto w kolumnie 7, wyliczy
wartość brutto w kolumnie 9 poprzez dodanie do wartości netto z kolumny 7 podatku VAT określonego
w kolumnie 8, a następnie zsumuje
wyliczone wartości netto i brutto, wpisując w pozycji RAZEM:
Wartość netto i Wartość brutto. Wpisaną wartość netto oraz wartość brutto, wpisze do Załącznika nr 1
Formularz ofert, dla każdego pakietu oddzielnie.
II. Zmienia Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy w zakresie:
1. § 13 poprzez wykreślenie zapisu ust. 13 , zgodnie z odpowiedzią na pytanie 32;
2. § 3a ust. 1 (zgodnie z odpowiedzią na pytanie 64), tj.: zmienia zapis: „Wykonawca zdeponuje
u Zamawiającego asortyment, w ilości po minimum 20 szt. lub 50 szt. wyszczególnionego w Formularzu
cenowym w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Z przekazanego depozytu zostanie
sporządzony protokół z wyszczególnieniem przekazanego asortymentu (opis, ilość) i określoną wartością na

podstawie formularza cenowego. Protokół musi być zatwierdzony przez upoważnionych pracowników
Zamawiającego i przez Wykonawcę”;
na zapis: „Wykonawca zdeponuje u Zamawiającego asortyment, w ilości po minimum 20 szt. lub 50 szt.
wyszczególnionego w Formularzu cenowym w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Z przekazanego depozytu zostanie sporządzony protokół z wyszczególnieniem przekazanego asortymentu
(opis, ilość) i określoną wartością na podstawie formularza cenowego. Protokół musi być zatwierdzony przez
upoważnionych pracowników Zamawiającego i przez Wykonawcę”.
3. § 3a ust. 9 (zgodnie z odpowiedzią na pytanie 65), tj.: zmienia zapis: „Zamawiający wymaga bezpłatnego
szkolenia z zakresu oferowanych produktów”, na zapis: „Zamawiający wymaga jednorazowego bezpłatnego
szkolenia z zakresu oferowanych produktów”.
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu
składania ofert.
Termin składania ofert do dnia 19.04.2018 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.04.2018 r. o godz. 10:15.

