SZPITAL POWIATOWY
97 –500 RADOMSKO
ul. Jagiellońska 36
tel. 44/685 47 04, fax 685 47 01

Radomsko, 03.03.2015r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
dla Szpitala Powiatowego w Radomsku - spr. nr 5/2015
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., poz.907 ze zmianami) Zamawiający przesyła odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, jak poniżej:
Pytanie nr 1
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienia do następujących pakietów:
Pakiet 7, pozycja 37-39
Pakiet 20, pozycja 25-26
Pakiet 45, pozycja 2
Zwracamy się z prośbą, ze względu na niejednolity charakter zamawianych produktów, o wydzielenie ww. pozycji,
co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny tych produktów oraz zrealizuje zapis ustawy PZP o uczciwej
konkurencji.
Odp. Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr 2 – dot. Pakiet 7 poz. 37
Czy Zamawiający dopuści pojemnik bez podłączenia ssania? W oferowanym przez nas brytyjskim systemie
VacSax ssanie podłącza się bezpośrednio do wkładu. Czy Zamawiający dopuści wkłady bez łącznika tandem?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 3 - dot. Pakiet 7 poz. 39
Czy Zamawiający ma na myśli wkłady VacSax?
Odp. System gromadzenia płynów z pozycji 39 musi być kompatybilny z jednorazowymi wkładami z poz.38
Pakiet nr 7.
Pytanie nr 4 – dot. Pakiet 20 poz. 25
Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych Gallant pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej
pokrytym platyną oraz teflonem?
Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.
Pytanie nr 5- dot. Pakiet 20 poz. 25
Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych Gallant o wymiarach ostrza: długość 1,0 x szerokość 4,3 x
głębokość 0,01 cm?
Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.
Pytanie nr 6 – dot. Pakiet 20 poz. 26
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek z włosiem jednakowej długości? Oferowane przez
nas szczoteczki są wykonane z elastycznego materiału, a pojedyncze włoski ułożone są w specjalny system, który
jest nie tylko wyjątkowo przyjazny dla naskórka ale także ułatwia dokładne umycie rąk.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 7 – dot. Pakiet poz. 26
Czy Zamawiający dopuści szczotki sterylizowane tlenkiem etylenu (EO)?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 8 – dot. Pakiet nr 44 poz. 1.
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha wizytacyjnego, niejałowego, z włókniny
polipropylenowej o gramaturze 28g/m2, w kolorze niebieskim. Fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do
zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii). Pasek do zawiązania w talii przymocowany z

przodu fartucha. Mankiety ściągane lekko gumką (bez lateksu). Poły fartucha zachodzą na siebie na
plecach. Rozmiar uniwersalny. Długość fartucha około 112 cm. Szerokość fartucha około 132 cm.
Długość paska około 200 cm.
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 9 – dot. Pakiet nr 44 poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletu chirurgicznego, męskiego, niesterylnego, z
włókniny SMS o gramaturze 38g/m2, składający się z bluzy posiadającej zaokrąglone wycięcie pod szyją
i spodni, bluza z min. 2 kieszeniami, krótki rękaw. Spodnie posiadają wygodne troczki wciągnięte wokół
pasa.Rozmiary S, M, L, XL, XXL.Komplet chirurgiczny spełnia wymagania Normy EN 13795,część 1-3.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 10 – dot. Pakiet nr 44 poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej kieszeni samoprzylepnej na narzędzia
chirurgiczne dwukomorowej w rozmiarze 38cm x 43cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 - dot. Pakiet nr 23 poz.1
Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 23 poz. 1 szczoteczki do pobierania wymazów
odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?
Odp. Zamawiający wymaga szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadającej wymaganiom
Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Pytanie nr 12- dot. Pakiet nr 23 poz.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Pakiecie 23 poz. 2 wzierników pakowanych w
opakowanie typu papier-folia? Takie rozwiązanie zapewnia zachowanie pełnej sterylności produktu i
pozwala na jego sprawniejsze wyjęcie z opakowania.
Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.
Pytanie nr 13- dot. Pakiet nr 25 poz.13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 13 Regulator próżni i utworzenie oddzielnego
pakietu? Pozwoliłoby to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co tym samym przyczyniłoby
się do zwiększenia ich konkurencyjności.
Odp. Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr 14 - Projekt umowy - §5 ust. 6
Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, który
podlega uzupełnieniu i 0,5% wartości towaru wadliwego, podlegającego wymianie.
Odp. Nie podlega zmianie kara umowna, gdyż Szpital jest specyficznym miejscem i dostawa
terminowa musi być dobrze zabezpieczona.
Pytanie nr 15- Projekt umowy - §6 ust. 3
Prosimy o zmianę kary umownej na 10% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.
Odp. Nie podlega zmianie kara umowna, gdyż Szpital jest specyficznym miejscem i dostawa
terminowa musi być dobrze zabezpieczona.
Pytanie nr 16- Projekt umowy - §10 ust. 1 lit. b)
Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku
niezrealizowania całości zamówienia w okresie 24 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W
przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać
przedłużona umowa na maksymalnie 3 miesiące. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia
niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.
Odp. Zapis tego paragrafu należy rozumieć w ten sposób, że strony dopuszczają możliwość zmiany
umowy w odpowiednim zakresie. Nie oznacza to jednak obowiązku zawarcia tej umowy w
zmienionym zakresie, zawsze wymagana jest zgoda obu stron.

Pytanie nr 17 - Pakiet nr 21 poz. 9
Prosimy o podanie rozmiaru papieru do defibrylatorów Lifepack 20.
Odp. Rozmiar papieru 50 mm x 30 m do defibrylatorów Lifepack 20.
Pytanie nr 18 - Pakiet nr 21 poz. 11
Prosimy o wyjaśnienie czy w opisie przedmiotu zamówienia w ww. pozycji nie zaszła pomyłka tzn. czy
Zamawiający nie oczekuje papieru EKG MAC 500 o rozmiarze 90 x 90 mm x 360 kartek.
Odp. Tak, Zamawiający oczekuje papieru EKG MAC 500 o rozmiarze 90 x 90 mm x 360 kartek.
Pytanie nr 19- dot. Pakietu nr 44 poz.1,2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobów wyłącznie w kolorze niebieskim?
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 20 - dot. Pakietu nr 44 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS, dostępne w rozmiarach
od S do XL , przy czym rozmiar XL jest wystarczająco obszerny, aby zastąpić rozmiar XXL dostępny na
rynku polskim oraz z wycięciem pod szyją w przypadku bluzy w kształcie półkola?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 21 - dot. Pakietu nr 44 poz.5
Czy Zamawiający dopuści kieszeń na narzędzia chirurgiczne w rozmiarze 40x35 cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ
Pytanie 22- dot. Pakiet nr 37
Czy Zamawiający, w ramach Pakietu 37, będzie wymagać od wykonawców zaoferowania materiałów
eksploatacyjnych, autoryzowanych przez producenta urządzenia lub/i jego organizację serwisową, które
są w pełni kompatybilne z przedmiotową aparaturą (kompatybilność potwierdzona przez co najmniej
jeden z w/w podmiotów) i które nie spowodują usterek w działaniu eksploatowanego wstrzykiwacza
kontrastu Stellant CT D, ani nie będą powodem wyłączenia praw gwarancji/rękojmi udzielonych przez
producenta/serwis urządzenia?
Uzasadnienie:
Stosowanie podczas eksploatacji wstrzykiwacza Stellant CT D wyłącznie zestawów wkładowych, o
których mowa w pytaniu 1 wyklucza ryzyko utraty pełnej asysty i wsparcia producenta urządzenia i jego
autoryzowanego serwisu, w tym wsparcia merytorycznego (np. w sytuacjach incydentalnych) oraz
cywilno-prawnej współodpowiedzialności w/w podmiotów za prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie
aparatury i jej wpływ na osoby trzecie (Pacjenci i Personel Szpitala Powiatowego w Radomsku), o czym
jest mowa w załączonym do niniejszego pytania dokumencie pt. „Ewidencja napraw wstrzykiwaczy
kontrastu: Stellant CT D, Spectris Solaris EP, Vistron CT i ENVISION CT, eksploatowanych z użyciem
nieautoryzowanych i niekompatybilnych z urządzeniami BAYER wkładów generycznych”.
Podkreślić również należy, że Zamawiający, nabywając sprzęt medyczny ingerujący w organizm osoby
hospitalizowanej / diagnozowanej (tu: wkłady do wstrzykiwacza kontrastu Stellant CT D), musi mieć
gwarancję (a nie tylko – domniemanie, sugerowane przez nieautoryzowane do tego podmioty), że użyte
produkty nie wyrządzą szkody i nie spowodują zaistnienia „incydentu medycznego” [art. 5 ust. 2; art.
17 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; Dz. U. z 2011 r. Nr 122 poz. 654 z
późniejszymi zmianami oraz art. 2, 4, 6, 8, 13 i 17 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych; Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 102 poz. 586, Nr 113, poz. 657, z 2014 r.
poz. 1138 z późniejszymi zmianami].
Odp. Tak, wymagamy zaoferowania materiałów eksploatacyjnych, autoryzowanych przez
producenta urządzenia lub/i jego organizację serwisową, które są w pełni kompatybilne z
przedmiotową aparaturą (kompatybilność potwierdzona przez co najmniej jeden z w/w
podmiotów) i które nie spowodują usterek w działaniu eksploatowanego wstrzykiwacza kontrastu
Stellant CT D, ani nie będą powodem wyłączenia praw gwarancji/rękojmi udzielonych przez
producenta/serwis urządzenia.

Pytanie nr 23 – dot. projektu umowy
Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy, w zakresie punktu 3 § 6 o treści (cyt.):
3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 2 lub §5 ust.7 Wykonawca zapłaci na
rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 2 ust 3.
i nada mu proponowany zapis:
3.W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 2 lub § 5 ust. 7 Wykonawca zapłaci na
rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości brutto określonej
w § 2 ust 3.
Uzasadnienie:
Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że wszelkie kary umowne muszą być adekwatne do wysokości
doznanych szkód i w żadnym przypadku nie powinny one przewyższać wielkości świadczenia, którego
wykonanie mają zabezpieczać. Nałożona potencjalnie kara w żadnym wypadku nie może obejmować
zamówienia, które zostało rzetelnie zrealizowane.
Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi na zadawane pytania i o
nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym
postępowaniu.
Odp. Nie podlega zmianie kara umowna, gdyż Szpital jest specyficznym miejscem i dostawa
terminowa musi być dobrze zabezpieczona.
Pytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 34.
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 34 dopuści do opaskowania żylaków przełyku zawierający 7 opasek nie
zawierających lateksu ani innych substancji mogących powodować ryzyko alergii, posiadający system
uwalniania gumki sygnalizowany słyszalnym i wyczuwalnym „kliknięciem” pokrętła uwalniającego;
zawierający dren do irygacji oraz system uwalniający oparty na jednej cienkiej nici. Zestaw gotowy do
bezpośredniego zakładania.
Odp. Dopuszczamy, jeśli zestaw jest przystosowany do współpracy z endoskopem o średnicy 9,5 –
13 mm.
Pytanie nr 25 - dot. Pakietu nr 14
Czy Zamawiający w pakiecie 14 pozycji 1 dopuści cewniki do hemodializy 12Fr/15 cm i 20cm. Zestaw
do hemodializy kanały 12,12Ga, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6,35 lub 7 cm,
prowadnik 0,035''x60cm, 2-światłowy cewnik z zaciskami na każdym odprowadzeniu, 2 rozszerzadła,
skalpel?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 26 – dot. Pakietu nr 14
Czy Zamawiający w pakiecie 14 pozycji 2 dopuści zestaw do wkłuć centralnych 3-światłowe metodą
Seldingera 7,5Fr/16 lub 20 lub 30cm. Zestaw do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła
punkcyjna 18Ga/7cm, kanały 18,18,14, prowadnik w „J” z pamięcią kształtu i znacznikiem głębokości, 3światłowy cewnik z zamknięciami oraz koreczkami do podawania leków na każdym odprowadzeniu,
strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące, dokładnie oznakowane przepływy na opakowaniu
lub zestaw do wkłuć centralnych 3-światłowe metodą Seldingera 7Fr, skalpel?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 27 – dot. Pakietu nr 14
Czy Zamawiający w pakiecie 14 pozycji 2 dopuści zestaw do wkłuć centralnych 4-światłowe metodą
Seldingera 8,5Fr/16 lub 20cm. Zestaw do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła
punkcyjna 18Ga/7cm, kanały 18,14,18 16Ga, prowadnik z „J” z pamięcią kształtu i znacznikami
głębokości, cewnik z koreczkami do podawania leków na każdym odprowadzeniu, strzykawka ,

rozszerzadło, skrzydełka mocujące, dokładnie oznakowane przepływy na opakowaniu lub zestaw do
wkłuć centralnych 4-światłowe metodą Seldingera, skalpel?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 28 – dot . Pakiet nr 1 poz.10
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydzieli z pakietu pozycję 10 do osobnego pakietu? Zgoda
na powyższe pozwoli złożyć ofertę większej liczbie wykonawców.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 29 – dot . Pakiet nr 1 poz.1-9
Czy Zamawiający wymaga, by w celu łatwiejszej identyfikacji igły z pozycji 1-9 pochodziły od jednego
producenta?
Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.
Pytanie nr 30 – dot . Pakiet nr 1
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane igły posiadały na opakowaniu jednostkowym informację czy
ostrze jest krótko- czy długo ścięte?
Odp. Nie wymagamy.
Pytanie nr 31 – dot . Pakiet nr 1
Czy Zamawiający wymaga, by na opakowaniu zbiorczym a'100 sztuk znajdowało się oznaczenie
kolorystyczne rozmiaru konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO?
Odp. Tak, wymagamy.
Pytanie nr 32 – dot . Pakiet nr 1
Czy Zamawiający wymaga, by napisy na pojedynczych opakowaniach były w kolorze rozmiaru
konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO w celu łatwiejszej ich identyfikacji?
Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.
Pytanie nr 33 – dot . Pakiet nr 1, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igły do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 0,5x88? Niewielka
różnica w stosunku do parametru wymaganego przez Zamawiającego nie ma żadnego istotnego wpływu
na właściwości użytkowe i jakościowe produktu.
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 34 – dot . Pakiet nr 1, pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igły do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 0,6x88?Niewielka
różnica w stosunku do parametru wymaganego przez Zamawiającego nie ma żadnego istotnego wpływu
na właściwości użytkowe i jakościowe produktu.
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 35 – dot .Pakiet nr 1, pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igły do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 1,1x88?Niewielka
różnica w stosunku do parametru wymaganego przez Zamawiającego nie ma żadnego istotnego wpływu
na właściwości użytkowe i jakościowe produktu.
Odp. Dopuszczamy.

Pytanie nr 36 – dot .Pakiet nr 2, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igły do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 1,3x88? Niewielka
różnica w stosunku do parametru wymaganego przez Zamawiającego nie ma żadnego istotnego wpływu
na właściwości użytkowe i jakościowe produktu.
Odp. Pakiet nr 2 poz.16-Mini Spike Codan – z zastawką antyzwrotną. Pytanie nie dotyczy tego
produktu.
Pytanie nr 37 – dot. Pakiet 36 poz. 2
Czy można zaoferować fartuch sekcyjny w postaci podfoliowanego, nieprzemakalnego fartucha
przedniego o rozmiarze 87x120cm?
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 38 – dot. Pakiet 36 poz. 3
Czy można zaoferować koszulę dla pacjenta z krótkim rękawem?
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 39 – dot. Pakiet 44 poz.1
Czy można zaoferować fartuchy tylko w kolorze niebieskim?
Odp. TAK.
Pytanie nr 40 – dot. Pakiet 44 poz. poz. 2
Czy można zaoferować maski chirurgiczne tylko w kolorze niebieskim?
Odp. TAK.
Pytanie nr 41 – dot. Pakiet 44 poz. 4
Czy można zaoferować komplet operacyjny wykonany z włókniny typ SMS tylko w kolorze niebieskim?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 42 – dot. Pakiet 44 poz. 4
Czy należy zaoferować komplet operacyjny o gramaturze 45 g/m2? Tylko taka gramatura włókniny
zapobiega "prześwitywaniu" kompletów operacyjnych.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 43 – dot. Pakiet 44 poz. 5
Czy można zaoferować sterylną kieszeń na narzędzia, dwukomorową, samoprzylepną w rozmiarze 42 x
35cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 44 - dot. treści umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 10 wzoru umowy zostały dodane słowa „, chyba że
opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni”?
Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego.
Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy. W razie zachowania § 3 ust. 11 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.
Odp. Zapisy umowy we wnioskowanym zakresie nie podlegają negocjacji.
Pytanie nr 45- dot. treści umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 6 oraz w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały
zastąpione słowami „zwłoki”?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez
wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione 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.”
Odp. Zapisy umowy we wnioskowanym zakresie nie podlegają negocjacji.
Pytanie nr 46 - dot. treści umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 6 wzoru umowy słowa „0,5% wartości brutto zamówionej
partii przedmiotu zamówienia” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości brutto brakującego lub
wadliwego przedmiotu zamówienia”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za brak terminowego załatwienia reklamacji była naliczana od
wartości towarów objętych reklamacją, tzn. brakujących lub wadliwych, nie zaś od wartości zamówienia.
W przeciwnym razie, w przypadku gdyby reklamacja dotyczyła tylko nieznacznej części zamówienia,
kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towarów objętych reklamacją, a
nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2
Kodeksu cywilnego.
Odp. Zapisy umowy we wnioskowanym zakresie nie podlegają negocjacji.
Pytanie nr 47 - dot. treści umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub
podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego
wykonywania umowy.”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed
rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania
umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego
wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków
rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
Odp. Zapisy umowy we wnioskowanym zakresie nie podlegają negocjacji.
Pytanie nr 48 - dot. treści umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowa „0,5% wartości brutto zamówionej
partii przedmiotu zamówienia” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości brutto niedostarczonego w
terminie przedmiotu zamówienia”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za brak terminowej dostawy była naliczana od wartości towarów
niedostarczonych w terminie, nie zaś od wartości zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby
brak terminowej dostawy dotyczył tylko nieznacznej części zamówienia, kara umowna byłaby
niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towarów niedostarczonych w terminie, a nawet
mogłaby przewyższać wartość towarów niedostarczonych w terminie. Taka kara byłaby rażąco
wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Odp. Zapisy umowy we wnioskowanym zakresie nie podlegają negocjacji.
Pytanie nr 49 - dot. treści umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub
podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego
wykonywania umowy.”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed
rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania
umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego

wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków
rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
Odp. Zapisy umowy we wnioskowanym zakresie nie podlegają negocjacji.
Pytanie nr 50 - dot. treści umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy słowa „10% wartości brutto określonej w §
2 ust. 3” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niewykonanej części umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niewykonanej
części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku rozwiązania umowy
po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do
wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części
umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Odp. Zapisy umowy we wnioskowanym zakresie nie podlegają negocjacji.
Pytanie nr 51 - dot. treści umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 wzoru umowy został dodany podpunkt lit. f) o
następującej (lub podobnej) treści: „zmiany cen jednostkowych w przypadku przekraczającej 3% zmiany
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku
gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?
Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art.
144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w
przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak
inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie
mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
Odp. Zapisy umowy we wnioskowanym zakresie nie podlegają negocjacji.
Pytanie nr 52 - dot. treści umowy
Czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3)
ustawy Prawo zamówień publicznych?
Odp. Zapisy te nie mają wpływu na koszty wykonywania niniejszego zamówienia.
Pytanie nr 53 - dot. treści umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku trudności w dostarczaniu przedmiotu umowy
Wykonawca mógł dostarczać zamienniki w cenie zgodnej z umową?
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.
Odp. Zostało to uregulowane w Załączniku nr 5 - projekt umowy par.10 ust.1 ppkt.e
Pytanie nr 54
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności w pakiecie nr 9 wyodrębni do oddzielnego
pakietu 9a i dopuści Jednorazowe szczoteczki do czyszczenia kanałów o długości 2300 mm, o długości
szczoteczek 20 mm taperowanych, umożliwiających łatwiejsze przesuwanie w kanałach, szczególnie

zgiętych miejscach lub zwykłe, zakończonych hydrofilną kulką zapobiegającą porysowaniu kanałów
endoskopów? Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 55 - dot. Pakiet 1 pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania leków dł. 40mm z ostrzem ołówkowym i otworem
bocznym, które nie defragmentuje gumowego korka fiolek ?
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 56 - dot. Pakiet 1 pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych pakowanych w papier klasy medycznej w pełni
gwarantujący sterylność o rozmiarze: 0,4x88 ?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 57 - dot. Pakiet 1 pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych pakowanych w papier klasy medycznej w pełni
gwarantujący sterylność o rozmiarze: 0,5x88?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 58 - dot. Pakiet 1 pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych pakowanych w papier klasy medycznej w pełni
gwarantujący sterylność o rozmiarze: 0,6x88?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 59 - dot. Pakiet 1 pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych pakowanych w papier klasy medycznej w pełni
gwarantujący sterylność o rozmiarze: 1,1x88?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 60 - dot. Pakiet 1 pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych pakowanych w papier klasy medycznej w pełni
gwarantujący sterylność o rozmiarze: 1,3x88?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 61 - dot. Pakiet 1 pozycja 18
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej bezpiecznej z elementem
bezpieczeństwa, kolor nasadki igły zgodny z kodem kolorów w rozmiarze: 0,8x40.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 62 - dot. Pakiet 1 pozycja 19
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej bezpiecznej z elementem
bezpieczeństwa, kolor nasadki igły zgodny z kodem kolorów w rozmiarze: 0,9x40
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 63 - dot. Pakiet 1 pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści igłę do pena w rozmiarze 0,33x12?
Odp. Dopuszczamy

Pytanie nr 64 - dot. Pakiet 2 pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 50-60 ml luer lock z prostopadłym wycięciem na tłoku o długości
tłoka 15,5 cm – 3 częściowych kompatybilnych z pompą infuzyjna typu B/Braun pracująca pod
programem BD.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 65 - dot. Pakiet 2 pozycja 16
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Mini Spika bez zastawki antyzwrotnej.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 66 - dot. Pakiet 2 pozycja 14-15
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek do wyżej
wymienionych pozycji, jakość produktów firmy B/Braun jest dobrze znana w szpitalu ponadto po 5 sztuk
próbek wymaganych aparatów generuje wysokie koszta.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 67 - dot. Pakiet 4 pozycja 1
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul od 0,9 do (22G-14G) wykonanych z
bikompatybilnego poliuretanu ze standardowym portem bocznym z membraną hydrofobową. Kaniula
wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem oraz zachlapaniem krwią, na
całej długości 3 szerokie paski rtg.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 68 - dot. Pakiet 4 pozycja 2
Czy Zamawiający wymaga aby kaniule dożylne dla dzieci i noworodków były wyposażone w paski
widoczne w rtg jak pozostałe kaniule w pakiecie nr 4, rozwiązanie takie zwiększa bezpieczeństwo w razie
oderwania się cewnika.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 69 - dot. Pakiet 4 pozycja 2
Czy zamawiający wymaga kaniul dla dzieci i noworodków z biokompatybilnego teflonu FEP lub
biokompatybilnego poliuretanu potwierdzonego badaniami klinicznymi w celu zapewnienia pełnego
bezpieczeństwa dla małych pacjentów?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 70 - dot. Pakiet 4 pozycja 2
Czy Zamawiający wymaga aby kaniule dla dzieci i niemowląt w rozmiarze 0,6 charakteryzowały się
przepływem 10 ml/min, co nie spowoduje przewodnienia u małego pacjenta.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 71 - dot. Pakiet 4 pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu FEP pozostałe warunki bez zmian.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 72 - dot. Pakiet 4 pozycja 13
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia producenta potwierdzającego
bezpieczne użytkowanie przez 140 aplikacji korka do venflonów.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 73 - dot. Pakiet 4 pozycja 3-9
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z portem wykonanych z teflonu z
ostrzem igły typu back-cut widocznych w aparacie USG i RTG w rozmiarach 0,8x25mm 1,0x32, 1,2x38
lub 1,2x45, 1,5x45, 1,x7x45, 2,2x45.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 74 - dot. Pakiet 4 pozycja 2-9
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie badań klinicznych potwierdzających
biokompatybilność materiału z jakiego został wykonany cewnik.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 75 - dot. Pakiet 4 pozycja 1,10,11
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawiania: „badań potwierdzających jakość i nieinwazyjność
poliuretanu jako materiału, z którego zostały wykonane kaniule potwierdzonymi dołączonymi do oferty
badaniami klinicznymi (min.3), potwierdzającymi ograniczenie występowania zakrzepowego zapalenia
żył związanego z materiałem zastosowanym w produkcji kaniul lub pozytywnych wyników badań
kompatybilności biologicznej potwierdzające odpowiednią jakość materiałów z jakiego wykonano
kaniulę zgodne z normą EN ISO 10993 dla poliuretanu i także FEP zamiast podanych badan klinicznych”
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 76 – dotyczy Pakietu nr 16
Czy ze względu na czas potrzebny na sprowadzenie akcesoria od zagranicznego producenta,
Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 15 dni roboczych od dnia złożenia
zamówienia? Proszę zwrócić uwagę na fakt, że zużycie akcesoriów objętych pakietem nr 16 można
zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 77 – dotyczy Pakietu nr 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §3 ust. 10 umowy na: „Brak terminowej zapłaty za
dostarczony towar nie może stanowić podstawy do wstrzymania dalszych dostaw, zapis nie dotyczy w
przypadku zalegania z płatnościami na rzecz Wykonawcy powyżej 14 dni.” ?
Odp. Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr 78- dotyczy Pakiet nr 18 poz.14
Czy Zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie
produktu Citra-Valve™ bezigłowy system samozamykający do wieloktrotnych aktywacji 7-10 dni, bez
mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, mostek
silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer Slip, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej 500
ml/min, pakowany podwójnie oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim, żylny?
Odp. Pakiet nr 18 poz.14- są to sterylne zatyczki do cewników. Zapytanie nie dotyczy tej pozycji.

Pytanie nr 79- Pakiet 44 poz. 4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji ubrania chirurgicznego
wykonanego z włókniny polipropylenowej SMS (odpowiednik SMMS posiadający identyczne
właściwości fizyczne i mechaniczne) o gramaturze zgodnej z wymaganiami Zmawiającego , tj. 45 g/m2 i
spełniającego wszystkie pozostałe parametry SIWZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 80- Pakiet 44 poz. 5
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji sterylnej kieszeni na
narzędzia chirurgiczne, dwukomorowej, samoprzylepnej – 40x30 cm ?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 81- Pakiet 44 poz. 5
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia raporty z procesu
walidacji – jednocześnie potwierdzamy iż kieszeń sterylizowana jest bezpieczną metodą – tlenkiem
etylenu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 82- dot. Pakiet 1, poz. 9
Czy Zamawiający dopuści igłę o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym
przeznaczonym do pobierania leków 1,2x30mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp. Dopuszczamy
Pytanie nr 83 -Pakiet 1, poz. 11
Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych 0,55x90mm, pozostałe parametry zgodne z
SIWZ?
Odp. Dopuszczamy
Pytanie nr 84 - Pakiet 2, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 0,45x13mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp. Dopuszczamy
Pytanie nr 85 - Pakiet 2, poz. 3-6
Czy Zamawiający oczekuje strzykawek 3-częściowych?
Odp. TAK
Pytanie nr 86 - Pakiet 2, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’50szt. z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z
SIWZ?
Odp. Dopuszczamy
Pytanie nr 87 - Pakiet 2, poz. 9, 10, 14, 15
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje?
Odp. Nie wydzielamy.
Pytanie nr 88 - Pakiet 20, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’75szt. z przeliczeniem opakowań i
zaokrągleniem do pełnego opakowania, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp. Pakiet nr 20 poz.5 - dotyczy kieliszków na leki. Zadane pytanie nie dotyczy tego przedmiotu
zamówienia.
Pytanie nr 89 - Pakiet 20, poz. 10, 12
Czy Zamawiający dopuści opaski posiadające miejsce na wpisanie oczekiwanych danych, bez
fabrycznych napisów, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 90 - Pakiet 20, poz.24
Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową o pojemności 700ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp. Dopuszczamy
Pytanie nr 91 - Pakiet 20, poz. 28
Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne bez możliwości regulacji, pozostałe parametry zgodne z
SIWZ?
Odp. Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 92 - Pakiet 36, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni wykonany z włókniny foliowanej w rozmiarze 85x115cm,
pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp. Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 93 - Pakiet 36, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni o grubości 45µg, pozostałe parametry zgodne z
SIWZ?
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 94 - Pakiet 36, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści fartuch z 3-warstwowej włókniny SMS o gramaturze 33g/m2 z krótkim
rękawem , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp. Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 95 - Pakiet 36, poz. 8
Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli włókninowej o składzie: prześcieradło 150x210cm, powłoka
160x210cm i poszewka70x80cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp. Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 96 - Pakiet 44, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy komplet chirurgiczny wykonany z włókniny SMS, pozostałe
parametry zgodne z SIWZ?
Odp. Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 97 - Pakiet 44, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszeń na narzędzia, samoprzylepna, dwukomorowa 30x40cm –
15x30cm i 25x30cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp. Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 98 - Pakiet nr 1 poz. 10-16.
Proszę o dopuszczenie igieł do nakłuć lędźwiowych w standardowym opakowaniu papier –tworzywo
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 99 - Pakiet nr 1 poz.18.
Proszę o dopuszczenie igieł w długościach 0,7x 25mm lub 0,7x38mm zamiast podanych 0,7x30mm.
Odp. Dopuszczamy igły w długościach 0,7x 25mm.
Pytanie nr 100 - Pakiet nr 1 poz.19.
Proszę o dopuszczenie igieł w długościach 0,8x38mm zamiast podanych 0,8x40mm.
Odp. Dopuszczamy
Pytanie nr 101 - Pakiet nr 2 poz.16.
Czy można zaoferować inny Mini Spike z zastawką niż produkcji Codan.
Odp. Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 102 - Pakiet nr 4 poz.1.
Proszę o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem domykanym ręcznie z możliwością zablokowania przed
przypadkowym otwarciem.
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 103 - Pakiet nr 4 poz.3.
Proszę o dopuszczenie kaniuli z FEP z 4 wtopionymi paskami RTG.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 104 - Pakiet nr 4 poz.13.
Proszę o dopuszczenie korków do venflonu z przejrzystą membraną zintegrowaną z mechanizmem
zapobiegającym cofaniu się krwi do kaniuli po przepłukaniu . Korek przejrzysty z przepływem
widocznym wzdłuż ścianek korka . Proszę o dopuszczenie korka z zaleceniami producenta do minimum
200 aktywacji.
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 105 - Pakiet nr 14 poz.1.
Proszę o dopuszczenie cewnika długości 15 cm zamiast podanych 17cm .
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 106 - Pakiet nr 14 poz.1
Proszę o dopuszczenie cewnika o średnicy 12F ale z dwoma kanałami 2x11G zamiast podanych 2x12G.
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 107 - Pakiet nr 14 poz.3.
Proszę o dopuszczenie zestawu 8F zamiast podanych 8, 5F czyli o średnicy zewnętrznej mniejszej o 0,16
mm ale z takimi samymi kanałami 16/18/18/14G.
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 108 – dot. Pakiet nr 10 poz.2
Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w pozycji 2 dopuści zestaw do bezpiecznej konikotomii odpowiedni dla
pacjentów powyżej 12 roku życia?
Odp. Nie dopuszczamy.
Pytanie nr 109 – dot. Pakiet nr 14 poz.1
Czy Zamawiający w Pakiecie 14 w pozycji 1 dopuści cewnik do hemodializy 12Fr o długości 16 cm i 20
cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 110 – dot. pakiet nr 14 poz.2,3
Czy Zamawiający w Pakiecie 14 w pozycji 2 i 3 dopuści zestaw do wkłuć centralnych
z niezintegrowanym łącznikiem Y, pozwalającym na włożenie prowadnicy bez odłączania strzykawki?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 111- dot. Pakiet nr 14 poz.3
Czy Zamawiający w Pakiecie 14 w pozycji 3 dopuści zestaw do wkłuć centralnych z kanałami
16/18/18/18?
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 112 –projekt umowy § 4 ust 1
Czy w § 4 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty
wystawienia faktury.
Odp. We wnioskowanym zakresie zapisy umowy nie podlegają negocjacjom.

Pytanie nr 113- projekt umowy § 4 ust 3
Czy w § 4 ust 3 Zamawiający dokona modyfikacji zapisów poprzez wprowadzenie następującego zapisu:
Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Odp. We wnioskowanym zakresie zapisy umowy nie podlegają negocjacjom.
Pytanie nr 114 – projekt umowy
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na
rozpatrzenie reklamacji.
Odp. We wnioskowanym zakresie zapisy umowy nie podlegają negocjacjom.
Pytanie nr 115 – projekt umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów:
6. Za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu dostarczonego przedmiotu zamówienia lub wymiany
wadliwego towaru, o których mowa ust. 4 i 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej, opóźnionej w dostawie partii przedmiotu zamówienia lub
wartości brutto wadliwego towaru.
Odp. We wnioskowanym zakresie zapisy umowy nie podlegają negocjacjom.
Pytanie nr 116 – projekt umowy§ 6 ust. 1,3
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej,
opóźnionej w dostawie partii przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu
zamówionego towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej, opóźnionej w dostawie
partii przedmiotu zamówienia.
Odp. We wnioskowanym zakresie zapisy umowy nie podlegają negocjacjom.
Pytanie nr 117 – projekt umowy
W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 2 lub §5 ust.7 Wykonawca zapłaci na
rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
Odp. We wnioskowanym zakresie zapisy umowy nie podlegają negocjacjom.
Pytanie nr 118 – dot. Pakiet nr 1 poz. 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do nakłuć lędźwiowych 27G na 90 mm.
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 119 – dot. Pakiet nr 1 poz. 18-19
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł iniekcyjnych z nasadką w kolorze odpowiadającym
rozmiarom igły zgodnie z kodem kolorów, co umożliwia łatwe rozpoznanie rozmiaru igły.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 120- dot. Pakiet nr 1 poz. 17
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby kompatybilność igieł do pena z penami
wszystkich producentów insuliny była potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej?
Odp. Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 121 – dot. Pakiet 2 pozycja 14-15
Prosimy o wyłączenie do odrębnego pakietu pozycji 14-15 co pozwoli na złożenie ważnej, konkurencyjne
oferty większej liczbie wykonawców.
Odp. Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr 122 – dot. Pakiet nr 4 poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej w rozmiarze 1,1x 30 mm.
Odp. Dopuszczamy.

Pytanie nr 123 – dot. Pakiet nr 4 poz. 11
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na
złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości Wykonawców.
Odp. Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr 124 - dot. Pakiet nr 4 poz. 13
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zamknięty bezigłowy system dostępu naczyniowego ma
posiadać specjalną konstrukcję rekomendowaną przez CDC w postaci zewnętrznie osadzonej na
obudowie membrany Split septum. Rozwiązanie to zapewnia prosty i skuteczny sposób czyszczenia i
dezynfekcji, zapobiega rozwojowi biofilmu i wpływa na obniżenie ryzyka występowania zakażeń
odcewnikowych.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 125
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zamknięty system dostępu naczyniowego
ma być wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara=250 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne
6,7 bara=97 psi, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,10 ml. Możliwość podłączenia u
pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 126 – dot. Pakiet nr 4 poz. 15
Prosimy o wyjaśnienie, czy przedłużacz w kranikach ma być wykonany z PVC nie zawierającego
ftalanów di(2-etyloheksylowych) DEHP? Jest on najczęściej stosowanym w PVC ftalanom, który zaburza
rozwój komórek, wywołuje zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz jest podejrzewany o
działanie rakotwórcze, a wykazując rozpuszczalność w lipidach obecnych w osoczu krwi, żywieniu
parenteralnym oraz nośnikach wielu leków, których infuzja może odbywać się przez wymienione
produkty może dostawać się ich drogą do organizmu. Pragniemy nadmienić, iż produkty bez DHPE są
powszechnie stosowane w systemach do infuzji przyrządach do żywienia oraz innych produktach.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 127 – dot. Pakiet 5
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zestawu do infuzji zawierającego w komorze
kroplowej filtr 15µm, bez DEHP
Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.
Pytanie nr 128- dot. Pakiet 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łączników z gładką powierzchnią membrany, łatwą do
dezynfekcji.
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 129 – dot. Pakiet nr 13 poz. 2
Zwracamy się z zapytaniem czy maska krtaniowa ma posiadać wyprofilowaną anatomicznie krzywiznę
rurki oddechowej pod kątem 90 stopni?
Odp. Maska krtaniowa nie musi posiadać wyprofilowaną anatomicznie krzywiznę rurki
oddechowej pod kątem 90 stopni.
Pytanie nr 130 – dot. Pakiet nr 18 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewnik Foley’a silikonowy ma być wyposażony w
pierwotnie napełnioną strzykawkę, wypełnioną 10 % roztworem gliceryny dającą gwarancję, iż balon w
wyżej wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie utrzymania?
Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.
Pytanie nr 131
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewnik Foley’a silikonowy ma być w pełni przeźroczysty?

Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.
Pytanie nr 132 – dot. Pakiet nr 18 poz. 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Pezzera silikolatex dł min. 35 cm.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 133 – dot. Pakiet nr 18 poz. 12
Z uwagi na specyfikę asortymentu i długi czas stosowania, zwracamy się do Zamawiającego z
zapytaniem o podanie czasu stosowania cewników i czy informacja ta ma być fabrycznie nadrukowana na
opakowaniu ?
Odp. Nie dotyczy-pytanie niezgodne z opisem.
Pytanie nr 134
Czy sonda do karmienia ma być wykonana z PCV nie zawierającego ftalanów?
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 135 – dot. Pakiet 12 pozycja 13
Prosimy o określenie czy gąbki mają być nasączone dwuwęglanem sodu jak obecnie stosowane?
Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.
Pytanie nr 136 – dot. Pakiet 12 pozycja 18
Prosimy o dopuszczenie worków na żółć bez podkładki antyodparzeniowej?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 137 – dot. Pakiet 22 pozycja 2
Prosimy o wyjaśnienie czy zestawy do ortopedycznego odsysania mają być pakowane podwójnie tj. w
wewnętrzny worek foliowy – perforowany oraz zewnętrzne opakowanie folia – papier zapewniające w
pełni aseptyczne użytkowanie w polu operacyjnym?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 138 – dot. Pakiet 38
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania wskazanej ilości ostrzy do strzygarki wraz ze
kompatybilnymi strzygarkami i ładowarkami. Chcemy zaoferować najwyższej klasy strzygarkę z
nieruchomą głowicą (pozwalającą na kontrolę miejsca operowanego) z ostrzami o szerokości 48 mm i
szerokości strzyżenia 31,5mm. W razie pozytywnej odpowiedzi na przedmiotowe pytanie i dopuszczenia
wyżej opisanego produktu, wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego na zasadzie
umowy użyczenia kompatybilnych strzygarek z ładowarkami w ilości 2 szt udostępnionych na czas
trwania umowy dotyczącej dostawy ostrzy. Ponadto, wykonawca zobowiązuje się na ten wypadek do
przeprowadzenia szkolenia personelu z zakresu obsługi strzygarek.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 139- dot. Pakiet 45 pozycja 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego
namoczenia głowy, z dwuwarstwową strukturą czepka z oddzieloną zewnętrzną folią od nawilżonej
warstwy absorbcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z
zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej , bez
lateksu.
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 140 – dot. Pakiet 45 pozycja 4
Prosimy i wyłączenie pozycji 4 do odrębnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej
oferty większej liczbie wykonawców.
Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 141
Prosimy o dopuszczenie Myjki – chusteczki do toalety pacjenta, o naturalnym pH, hypoalergiczne ,
wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór
oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie
izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną, pomagającym utrzymać
temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30
sekund przy mocy 1.000 W, opakowanie z mini-kartą obserwacji zmian skórnych, 8 myjek w
opakowaniu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 142 - dot. Pakiet 45 pozycja 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ściereczki do toalety pacjenta w rozmiarze 22 x 22 cm, o
właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz ochronnych poprzez
pozostawienie bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry i odleżynami związanymi z
nietrzymaniem stolca i moczu, w składzie: 3% dimetikon, niespłukiwany preparat oczyszczający o
zrównoważonym pH, aloes, witamina E, dezodorant, bez lateksu.
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 143 – dot. Pakiet nr 46 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie zamkniętego systemu do godzinowej zbiórki moczu, sterylny, z płaskim portem
bezigłowym, 2 zastawki antyzwrotne, minimum 2 wentylacyjne, hydrofobowe filtry antybakteryjne, dren
odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzałamaniową, worek 2000 ml skalowany co 100 ml z
kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce, komora pomiarowa 500 ml nad
workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalającą na opróżnianie bez konieczności manewrowania
komorą, ze skalą linearną, skalowanie wydzielonej komory kroplowej Pasteur’a co 1 ml od 1 do 40 ml,
komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml.
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 144
Prosimy o określenie czy długość zestawu (mierzona od wieszaka do do końca portu spustowego w
worku) nie być więcej niż 41 cm – żaden element zestawu nie może dotykać podłogi?
Odp. Żaden element zestawu nie może dotykać podłogi.
Pytanie nr 145.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do godzinowej zbiórki moczu z pakowanego pojedynczo
w opakowanie folia-papier.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 146
Czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma zapobiegać cofaniu się moczu z drenu do cewnika foleya?
Odp. TAK.
Pytanie nr 147 dot. Pakiet 46 pozycja 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego o długości 100 lub 125 cm.
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 148 – dot. Pakiet 46 pozycja 4,5,6
Prosimy o wyłączenie pozycji 4,5,6 do odrębnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i
konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu na wybór
najkorzystniejszej cenowo oferty ?
Odp. Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr 149 – dot. Pakiet 46 pozycja 8
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki foleya w rozmiarze od 12 do 24 CH mają posiadać 3 – 4 otwory
boczne drenujące, zapewniające efektywniejszy odpływ moczu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 150 – dot. Pakiet nr 46 poz. 10
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne
i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz oznaczenie rozmiaru na opakowaniu?
Odp. Nie dotyczy-pytanie niezgodne z opisem.
Pytanie nr 151 – dot. Pakiet nr 46 poz. 11,12
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dla zachowanie sterylności w warunkach pola
operacyjnego, Zamawiający będzie oczekiwał tak jak w poz11 (sterylnego zestawu do odsysania)aby
produkty były pakowane podwójnie, wew. w worek foliowy , zew w op. Folia-papier?
Odp. Zgodnie z SIWZ. Prosimy o zapoznanie się z uwagami dotyczącymi pakietu.
Pytanie nr 152 –dot. Pakiet 46 pozycja 15
Prosimy o dopuszczenie łącznika pasującego do drenów o średnicy 8-13 mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 153 – dot. Pakiet nr 46 poz. 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego o długości 120cm.
Odp. Nie dotyczy-pytanie niezgodne z opisem.
Pytanie nr 154
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego o długości 125cm?
Odp. Nie dotyczy-pytanie niezgodne z opisem.
Pytanie nr 155 – dot. Pakiet 46 pozycja 14-17
Prosimy o wyłączenie pozycji 14-17 do odrębnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i
konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu na wybór
najkorzystniejszej cenowo oferty ?
Odp. Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr 156 - dot. Załącznika Nr 5 do SIWZ – Projekt umowy - § 3 ust. 9:
Czy Zamawiający dopuści oznakowanie oferowanego asortymentu medycznego (opis) w języku polskim
na opakowaniu zbiorczym, natomiast na opakowaniach indywidualnych zestawów – w języku
angielskim?
Dodatkowo na opakowaniu indywidualnym znajduję się nazwa modelu, która w każdym języku brzmi
jednakowo oraz termin przydatności do użycia oznaczony jest międzynarodowym piktogramem
klepsydry, co nie powinno rodzić problemów z odczytem tych informacji.
Odp.
Pytanie nr 157 - dot. Załącznika Nr 5 do SIWZ – Projekt umowy - § 5:
Prosimy o modyfikację w/w paragrafu w następujący sposób:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu zamówienia.
2. Odbioru ilościowego dokonują na miejscu upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego.
Zamawiający do 3 dni powiadomi wykonawcę o brakach ilościowych w dostawie. Odbioru
jakościowego dokonuje się w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala Powiatowego w
Radomsku w trakcie używania dostarczonego przedmiotu zamówienia.
3. Stwierdzone braki ilościowe i jakościowe otrzymanego zamówienia Zamawiający zgłasza Wykonawcy
pisemnie i wysyła faksem na nr : ……………………...
4. W przypadku wystąpienia w dostawie braków ilościowych, Wykonawca zobowiązany jest do
uzupełnienia dostawy w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonanego przez Zamawiającego zgłoszenia.
5. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Wykonawca ma 7 dni na
rozpatrzenie reklamacji, a w przypadku uznania reklamacji za zasadną zobowiązany jest do
wymiany wadliwego towaru w terminie do 3 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

6. Za każdy dzień opóźnienia zwłoki w uzupełnieniu dostarczonego przedmiotu zamówienia lub wymiany
wadliwego towaru, o których mowa ust. 4 i 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,5% 0,2% wartości brutto netto zamówionej partii przedmiotu zamówienia.
7. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy trzykrotnie wadliwy lub niekompletny
przedmiot zamówienia, lub nie uzupełni dostawy w terminie określonym w ust. 4 lub nie wymieni
wadliwego przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ust. 5 Zamawiający może rozwiązać
umowę w trybie natychmiastowym.”
Odp. Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisów.
Pytanie nr 158 - dot. Załącznika Nr 5 do SIWZ – Projekt umowy - § 6:
Prosimy o modyfikację w/w paragrafu w następujący sposób:
„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 0,2% wartości brutto netto
zamówionej partii przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnienia zwłoki w dostarczeniu
zamówionego towaru.
Odp. Nie wyrażamy zgody.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy opóźnienie
zwłoka Wykonawcy w dostarczeniu jakiejkolwiek partii przedmiotu zamówienia przekroczy 10 dni.
Odp. Nie wyrażamy zgody.
3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 2 lub §5 ust.7 Wykonawca zapłaci na
rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% 5% wartości brutto netto pozostałej części
umowy.
Odp. Nie wyrażamy zgody.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego określone powyżej kary umowne w sytuacji, gdy poniesiona szkoda będzie wyższa od
kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.”
Odp. Odszkodowanie jest należne wyłącznie w granicach wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody, wobec czego wnioskowana przez Wykonawcę zmiana jest zbędna.
Pytanie nr 159 – dot. Załącznika Nr 5 do SIWZ – Projekt umowy - § 3 pkt. 10:
Prosimy o zastąpienie w/w punktu następującymi dwoma punktami:
„10. Brak terminowej zapłaty za dostarczony towar nie może stanowić podstawy do wstrzymania
dalszych dostaw.”
„10. Wykonawca oświadcza, że opóźnienia w zapłacie za dostarczony towar, nie przekraczające
30 dni, licząc od daty upływu terminu płatności, nie spowodują wstrzymania dostaw towaru lub ich
nieterminowość.
11. Wstrzymanie dostaw towaru Wykonawca musi poprzedzić pisemnym oświadczeniem,
przesłanym Zamawiającemu pisemnie lub faksem.”
Odp. Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr 160 - dotyczy warunków umowy § 3 ust. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w
płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego
na fakturze.”
Odp. Odp. Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr 161 - dotyczy warunków umowy § 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach
(należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego
na fakturze.”
Odp. Będące przedmiotem zapytań zapisy w projektach umowy , nie podlegają negocjacjom.
Pytanie nr 162- dotyczy warunków umowy § 5 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Wykonawca zobowiązany
jest do wymiany wadliwego towaru w terminie do 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za
zasadną.”
Odp. Będące przedmiotem zapytań zapisy w projektach umowy , nie podlegają negocjacjom.
Pytanie nr 163 - dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 6 oraz § 6 ust. 1 i 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,1% oraz
odpowiednio z 10% na 5%?
Odp. Będące przedmiotem zapytań zapisy w projektach umowy , nie podlegają negocjacjom.
Pytanie nr 164 - dotyczy warunków umowy § 5 ust. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy trzykrotnie wadliwy lub niekompletny
przedmiot zamówienia, lub nie uzupełni dostawy w terminie określonym w ust. 4 lub nie wymieni
wadliwego przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ust. 5 Zamawiający może rozwiązać
umowę, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”
Odp. Będące przedmiotem zapytań zapisy w projektach umowy , nie podlegają negocjacjom.
Pytanie nr 165 - dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający może rozwiązać umowę, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji
umowy w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w dostarczeniu jakiejkolwiek partii przedmiotu
zamówienia przekroczy 10 dni.”
Odp. Będące przedmiotem zapytań zapisy w projektach umowy , nie podlegają negocjacjom.
Pytanie nr 166 - dotyczy warunków umowy § 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu przeniesienie wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody pomiotu tworzącego Zamawiającego
wyrażonej w formie pisemnej, na zasadach określonych w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 217). Zgody takiej nie można
bezpodstawnie odmówić.”
Odp. Będące przedmiotem zapytań zapisy w projektach umowy , nie podlegają negocjacjom.
Pytanie nr 167 -dotyczy załącznika nr 1, pakiet nr 9
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szczoteczek o średnicy włosia 5mm zamiast 6mm?
Szczoteczka jest w pełni kompatybilna z posiadanym przez Szpital sprzętem.
Odp. Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 168 - dotyczy pakiet 30 poz. nr 1
Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralna do diatermii ERBE VIO 300D jednorazowego użytku,
dzielona z pierścieniem ekwipotencjalnym, o powierzchni kontaktowej 108cm2, pozostałe parametry bez
zmian ?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 169- dotyczy pakiet 30 poz. nr 3
Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami obsada ø 4 mm z
kablem przyłączeniowym o dł. min. 3 m kompatybilny z generatorem ERBE ?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 170- dotyczy pakiet 30 poz. nr 4
Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami obsada ø 4 mm z
kablem przyłączeniowym o dł. 3m, wtyk 3 – bolcowy ?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 171 - dotyczy pakiet 30 poz. nr 5
Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarna,do koagulacji, o końcówce zakrzywionej o 900, o dł.
145mm, min. śr. 3mm x 1,5mm ?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 172 - dotyczy pakiet 30 poz. nr 7
Czy Zamawiający dopuści przedłużkę elektrod dł. min. 150mm, śr. 4mm ?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 173 - Pakiet 18 pozycja 13
Prosimy o określenie czy gąbki mają być nasączone dwuwęglanem sodu jak obecnie stosowane?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 174 - Pakiet 18 pozycja 18
Prosimy o dopuszczenie worków na żółć bez podkładki antyodparzeniowej?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 175- Pakiet 46 pozycja 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego o długości 100 lub 125 cm.
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 176- Pakiet 46 pozycja 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego o długości 120cm.
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 177- Pakiet 46 pozycja 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego o długości 125cm?
Odp. Dopuszczamy
Pytanie nr 178 -Pakiet 46 pozycja 7
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki foleya w rozmiarze od 12 do 24 CH mają posiadać 3 – 4 otwory
boczne drenujące, zapewniające efektywniejszy odpływ moczu?
Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.
Pytanie nr 179 - Pakiet nr 46 poz. 9
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne
i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz oznaczenie rozmiaru na opakowaniu?
Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.
Pytanie nr 180 - Pakiet nr 46 poz. 13
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dla zachowanie sterylności w warunkach pola
operacyjnego, Zamawiający będzie oczekiwał tak jak w poz13 (sterylnego zestawu do odsysania)aby
produkty były pakowane podwójnie, wew. w worek foliowy , zew w op. Folia-papier?
Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.
Pytanie nr 181 – dot. projektu umowy par. 5 ust. 5
W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest
do wymiany wadliwego towaru w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonanego przez Zamawiającego
zgłoszenia.
Odp. Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu.
Pytanie nr 182 -dot. zapisów SIWZ:
Ad rozdział 16 – opis kryteriów, w połączeniu z zapisem w Formularzu Ofertowym oraz projekcie
umowy, załącznik nr 5 do SIWZ, §3 ust. 2

W SIWZ oraz Formularzu Ofertowym Zamawiający wskazuje termin dostawy podany w dniach,
natomiast w projekcie umowy, widnieje zapis „w terminie …… dni roboczych”.
Prosimy o uściślenie, czy kryterium oceny ofert stanowi termin dostawy liczony w dniach
kalendarzowych, czy roboczych?
Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w Załączniku nr 2- Formularz ofertowy w ten sposób, że
otrzymuje on brzmienie:
Termin dostawy przedmiotu zamówienia - ............. dni roboczych.
W załączeniu poprawiony Załącznik nr 2- Formularz ofertowy.
Pytanie nr 183- dot. projektu umowy -załącznik nr 5 do SIWZ: dot. par. 3 ust. 10
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:
Brak terminowej zapłaty za dostarczony towar nie może stanowić podstawy do wstrzymywania dalszych
dostaw, o ile opóźnienie w zapłacie nie przekroczy 30 dni.
Odp. Przedstawione do zmiany zapisy umowy nie podlegają negocjacjom.
Pytanie nr 184- dot. projektu umowy -załącznik nr 5 do SIWZ: dot. par. 6 ust. 1
Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości brutto niedostarczonego w terminie
towaru za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towaru.
Odp. Przedstawione do zmiany zapisy umowy nie podlegają negocjacjom.
Pytanie nr 185- dot. projektu umowy -załącznik nr 5 do SIWZ: dot. par. 6 ust. 3
Prosimy o zmianę zapisu na następujący:
W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 2 Wykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
Odp. Przedstawione do zmiany zapisy umowy nie podlegają negocjacjom.
Pytanie nr 186- dot. projektu umowy -załącznik nr 5 do SIWZ: dot. par. 9
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §9 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca nie może
dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej
bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia
15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać
przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu
poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.
Odp. Zamawiający nie ma uprawnień do modyfikacji tego zapisu, który stanowi powielenie treści
ustawy.
Pytanie nr 187 – dot. Pakiet nr 4 poz.3
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz.3 dopuści kaniule do wlewów dożylnych z FEP?
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 188- dot. pakiet nr 20 poz.24
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 20 poz.24 dopuści miski nerkowe jednorazowe o pojemności 700 ml?
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 189- dotyczy Pakietu nr 16
Czy zamawiający zgodzi się wydzielić z pakietu 16 pozycje: 7, 9 do 18 i utworzyć z wydzielonych
pozycji oddzielny pakiet?
Odp. Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr 190 - dotyczy pakietu nr 16 poz.7
Czy zamawiający dopuści „Igłę Veres'a długości 120-150mm z kranikami metalowymi , nie
wymagającymi wymiany?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 191 -dotyczy Pakietu nr16, poz. 10
Czy zamawiający dopuści Grot bezpieczny z samocofającym się ostrzem trójgraniastym wielorazowego
użytku śr. 5,5mm do płaszcza dł. 9,5mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 192 - dotyczy Pakietu nr16, poz. 11
Czy zamawiający dopuści Grot bezpieczny z samocofającym się ostrzem trójgraniastym wielorazowego
użytku śr. 5mm do płaszcza dł. 9,2mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 193 - dotyczy Pakietu nr16, poz. 12
Czy zamawiający dopuści Grot bezpieczny z samocofającym się ostrzem trójgraniastym wielorazowego
użytku śr. 10mm do płaszcza dł. 9,7mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

W załączeniu poprawiony Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

Z poważaniem,
na oryginale pieczęć i podpis nieczytelny
Dyrektor
lek. med. Radosław Pigoń

Pieczęć nagłówkowa wykonawcy

Załącznik nr 2

Nr spr. 5/2015
FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca ..........................................................................................................................................
Adres .....................................................................................................................................................
KRS ........................................ NIP ...................................... REGON .......................................
Tel.
.....................................
fax ......................................................
e-mail ...........................................................................................
Nawiązując do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla
Szpitala Powiatowego
w Radomsku,
ul. Jagiellońska 36, oferujemy realizację dostaw objętych zamówieniem zgodnie z wypełnionym formularzem
cenowym:


Pakiet nr ...................

za kwotę netto zł ................................ brutto zł .................................... w tym VAT.....% ....................zł
Słownie brutto: ....................................................................................................................................................
 Termin dostawy przedmiotu zamówienia - ............ dni roboczych.
Określamy warunki płatności – przelew w terminie ( min.30 dni)............. dni od złożenia rachunku, faktury na
warunkach zgodnych z załączonym do SIWZ wzorem umowy określamy okres utrzymania stałej ceny na czas
trwania umowy.

1. Oświadczamy, że:
 spełniamy warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy sukcesywnie wg zamówień Zamawiającego w
okresie trwania umowy.
2. Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
3. Akceptujemy projekt umowy dostawy w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania informacji
 informacje dotyczące dostaw tel. ................... Pan(i) .................................................
 informacje finansowe
tel. ................... Pan(i) ..................................................
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, na
dzień otwarcia ofert ( art. 233kk).

Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty:
1………………………………………….. nr str. ...........
2…………………………………………. nr str. ...........
3…………………………………………. nr str. ...........
itd.

Data .....................................
...................................................................
Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

.

