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Sokółka dn. 18.09.2013 r
WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 200000 euro na
dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w
dodatku nr. 2 do SIWZ.
Znak sprawy: SPZOZ JU / 2013 Nr ogłoszenia - 2013/S 166-288342 z dnia 28 - 08- 2013r
Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1.SIWZ, Rozdział 1 § 6 pkt. 3 ust.2. (dokumenty w celu powiedzenia dostaw) Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie dokumentów dystrybutora / importera w miejsce dokumentu producenta (katalog, prospekt, ulotka).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2.GRUPA XIII poz. 19. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody 45 mm z języczkiem ułatwiającym
aplikacje, pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3.GRUPA XIV poz. 20. Zwracamy się Zamawiającego o dopuszczenie elektrod pediatrycznych rozmiarze ok. 29 mm pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4.Dotyczy grupy II poz. 12 – zestaw do punkcji jamy opłucnej. Wnosimy o wydzielenie z grupy II poz. nr 12 oraz utworzenie odrębnej grupy. Wyłączenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu
Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
5. Dotyczy grupy VI poz. 4 – dren łaczący. Wnosimy o wydzielenie z grupy VI poz. nr 4 oraz utworzenie odrębnej grupy.
Wyłączenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie
korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
6.Dotyczy grupy XXXVII poz. 3 – torba na wymiociny. Czy zamawiający dopuści w grupie XXXVII poz 3 worki o
pojemności 2000ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
7.Dotyczy § 5 ust.3 wzoru umowy - termin reklamacji Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu
wymiany towaru na 5 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony
towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co
jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W
razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi
znamiona świadczenia niemożliwego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
8.Dotyczy § 10 ust.2 wzoru umowy – odstąpienie od umowy. W celu zachowania równoprawności stron zwracamy się z
prośbą o dopisanie do ww ust następującej treści: „Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie
w każdej chwili w przypadku dwukrotnego kolejnego dostarczenia towaru złej jakości lub z opóźnieniem, po wcześniejszym
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania. Z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne inne
roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
9.Grupa XVI, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga oświadczenia producenta metkownic o kompatybilności z oferowanymi
etykietami?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
10.Grupa XVI, poz. 2 Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane etykiety były nawinięte na plastikową gilzę, a nie na
papierową? Etykiety nawinięte na plastikową gilzę zapobiegają dodatkowemu pyleniu się wewnątrz metkownicy a tym
samym przycinaniu się etykiet wewnątrz metkownicy i w dłuższym użytkowaniu do jej uszkodzenia. Pył wydobywający
się z wnętrza metkownicy razem z etykietami stwarza również ułatwienia dla przenoszenia mikroorganizmów na
sterylizowane pakiety.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
11.Grupa XVI, poz. 2 Czy Zamawiający wymaga etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parą
wodną zmieniającym swoją barwę z zielonej na czarną lub ciemnobrązową?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga widocznej zmiany barwy.
12.Grupa XVIII, poz. 8 Czy Zamawiając jako jednostkę miary ma na myśli szt., czy mb.?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje j.m – szt.
13.Dotyczy pakietu nr 38 (XXXVIII) Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego
i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w
wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, bezgłośny,
wyskalowany do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania
drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie
ciśnienie, port bezpośrednio przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i
konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym
przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie
powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym
miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową
sprężyną?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
14.Grupa X, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 17g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
15.Grupa X, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
16.Grupa X, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści pościel jednorazowego użytku zielony lub niebieski, gramatura 35g/m2 w
składzie:
Skład
powłoka
200 x 150cm
powłoczka
90 x 75cm
prześcieradło
210 x 150cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
17.Grupa XVII, poz. 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności papieru krepowanego z nieobowiązującą już
normą EN 868-1, gdyż wspomniana norma została zastąpiona normą PN EN ISO 11607-1?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza potwierdzenie zgodności z normą PN EN ISO 11607-1.
18.Grupa XXII, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pieluchy jednorazowe dla noworodków w rozm. 3-6 kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
19.Grupa XXII, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pieluchy jednorazowe dla noworodków w rozm. 5-9 kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
20.Grupa XXII Czy w celu sprawdzenia zgodności zaoferowanego wyrobu z wymogami Zamawiający na etapie
rozstrzygnięcia będzie wymagał dostarczenia próbek-po 1 sztuce pieluch?
Odpowiedź: § 6 SIWZ W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych
dokumentów lub próbek asortymentu potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w
dodatku nr 2 do SIWZ. Dokumenty lub próbki zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie
Zamawiającego
21.Grupa XXIII Czy w celu sprawdzenia zgodności zaoferowanego wyrobu z wymogami Zamawiający na etapie
rozstrzygnięcia będzie wymagał dostarczenia próbek-po 1 sztuce pieluchomajtek?
Odpowiedź: § 6 SIWZ W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych
dokumentów lub próbek asortymentu potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w
dodatku nr 2 do SIWZ. Dokumenty lub próbki zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie
Zamawiającego.
22.Grupa XXIII Czy należy zaoferować wyrób posiadający elastyczne przylepco-rzepy oraz dwa elastyczne ściągacze
taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
23.Grupa XXIII Czy należy zaoferować wyrób posiadający falbanki boczne z elastycznej przędzy skierowane na
zewnątrz, co minimalizuje ryzyko przygniecenia falbanek przez użytkownika w trakcie użytkowania, a co za tym idzie
zwiększa się zabezpieczenie przed bocznymi przeciekami?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
24.Grupa XLI Czy Zamawiający dopuści produkt bezpiecznie pakowany: zestawy do transportu pakowane w opakowanie
folia-papier oraz opakowanie kartonowe?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
25.Grupa XLI Czy Zamawiający dopuści produkt o odporności na przenikanie cieczy w strefie wzmocnionej dla odłożeń
pola operacyjnego wynoszącej >190 cm H2O wg EN 20811, wytrzymałości na wypychanie na sucho i mokro wynoszącej
> 95 kPA wg EN ISO 13938-1?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
26.Grupa XLI, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści zestaw w którym serweta główna w kształcie litry „T” ma wymiary:
325cm x 240cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
27.Grupa XLI, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
·
Kompresy z gazy 13-nitkowej 8-warstwowe o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm – 20 sztuk;
·
Kleszczyki do trzymania igły – 1 sztuka;

·
Pęseta plastikowa – 1 sztuka;
·
Serweta z laminatu L2 (gramatura 56g/m2) 90 cmx 75 cm z otworem o śr. 10 cm – 1 sztuka;
·
Nożyczki – 1 sztuka
·
Serweta z laminatu FB 90 cm x 75 cm do owinięcia zestawu – 1 sztuka
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
28.Grupa XLI, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
·
Kompresy z gazy 13-nitkowej 8-warstwowe o wymiarach 10 cm x 10 cm - 10 sztuk;
·
Pęseta plastikowa – 1 sztuka;
·
Serweta włókninowa foliowana L2 (gramatura 56g/m2) o wymiarach 90 cm x 75 cm złożona
– 1 sztuka;
·
Serweta włókninowa foliowana o wymiarach 90 cm x 75 cm ( do owinięcia) – 1 sztuka.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
29.Grupa XLI, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
·
Tupfery z gazy 17-nitkowej o wymiarach 20 cm x 20 cm - 6 sztuk;
·
Pęseta medyczna – 1 sztuka;
·
Rękawiczki lateksowe bezpudrowe rozmiar M z wywiniętym mankietem – 2 sztuki;
·
Serweta FB 60 cm x 50 cm z otworem ø5cm i rozcięciem, złożona – 1 sztuka.
·
Serweta FB 60 cm x 50 cm – 1 sztuka.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
30.Grupa XLI, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1.
Serweta z laminatu L2 130x90cm - 1 szt.
2.
Podkład Seni Soft 60x60cm – 1 szt.
3.
Podkład Seni Soft 90x60cm – 1 szt..
4.
Serweta z włókniny kompresowej 80x60cm – 1 szt.
5.
Serweta z włókniny kompresowej 25 x 20 cm – 6 szt.
Serweta z laminatu L2 150x90cm – 1 szt. (do owinięcia zestawu)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
31.Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź: Tak, za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
32.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 4 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 19
września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za
które jest odpowiedzialny.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
33.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej)
treści: „Strony mogą zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub
USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych
wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy
przekroczy 3%”? Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art.
144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w
sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut.
Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
34.Zważywszy na treść § 7 ust. 1 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (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.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć swojego
zapotrzebowania z taką dokładnością, ponieważ nie jest to zależne to tylko od Zamawiającego, jak też
Zamawiający nie jest zainteresowany magazynowaniem asortymentu.
35.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostały skreślone słowa „za które nastąpiła zapłata”? Sposób
obliczania kary umownej opisany w § 8 wzoru umowy oznacza, że brak zapłaty wymagalnych zobowiązań przez
Zamawiającego (czyli naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego) paradoksalnie spowoduje zwiększenie
obciążającej wykonawcę kary umownej wynikającej z § 8 wzoru umowy. Taki sposób obliczania kary umownej jest
sprzeczny z celem kary umownej i wymaga modyfikacji; w przeciwnym razie postanowienia § 8 wzoru umowy należałoby
uznać za sprzeczne m.in. z zasadami współżycia społecznego, a tym samym za nieważne z mocy art. 58 § 2 i § 3
Kodeksu cywilnego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
36.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy słowa „ze opóźnieniem” zostały zastąpione słowami
„ze zwłoką”? Uzasadnione jest aby odstąpienie od umowy mogło nastąpić w przypadku co najmniej dwukrotnego
dostarczenia towaru ze zwłoką (czyli opóźnieniem zawinionym przez Wykonawcę), nie zaś w przypadku jakichkolwiek

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 19
września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za
które jest odpowiedzialny.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
37.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej)
treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania
umowy.”?Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed
odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie
najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od
umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron. Udzielając
odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące
umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja
Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale
także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”.
Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z
dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych
orzeczeniach.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
38.Dotyczące treści SIWZ: Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z
dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo
Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c
po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie
ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy. DLA CELÓW
KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT
W TABELI. DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP
Dotyczące projektu umowy: § 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż
„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie
powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na
które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i
faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o
takiej wartości.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
39.Dotyczy projektu umowy: § 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do
wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części ZAMÓWIENIA za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność
ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar
umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i
ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej
wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. Zamawiający nie
powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć
charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję
zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną
Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 0,2% wartości tejże partii za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą
Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 73% wartości
zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w
przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to
samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na
zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie
kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
40.Dotyczy § 3 ust. 1 Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż postawienie w SIWZ wymogu, iż termin płatności ma
wynosić 60 dni jest w świetle ustawy z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. nr 139
poz. 1323) jest niekorzystny dla zamawiającego, gdyż prowadzi do dodatkowego obciążenia Zamawiającego odsetkami.
Jak stwierdził Zespół Arbitrów w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 lutego 2005r. sygn. Akt UZP/ZO/0-278/05: „Odsetki te
zwiększają cenę zamówienia automatycznie, ponieważ z art. 9 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
nieważne są czynności prawne wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub dłużnika wynikające z art. 5 i
6 ustawy. Zdaniem Zespołu Arbitrów wskazanie w SIWZ odroczonego terminu płatności nie tylko narusza art. 7 ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz nie gwarantuje wyboru najkorzystniejszej oferty (powiększenie ceny o odsetki), ale
także w istocie jest ukrytym niezgodnym z dobrymi obyczajami warunkiem, jaki musi spełnić wykonawca ubiegający się o
zamówienie.”
41.W związku z powyższym, czy Zamawiający nie powinien dokonać na mocy art. 38 Ustawy Prawo zamówień
publicznych zmiany w SIWZ, polegającej na skróceniu wymaganego terminu płatności z 60 na 30 dni.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Dz.U.2013.403 Ustawa z dnia 08 marca 2013r o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych art. 5-9.

42.Dotyczy § 5 ust. 3 Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin
realny tj. - dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej
otrzymania, - dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od
chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru. Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw
zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia
określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu
maksymalnie 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego
ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
43.Dotyczy § 6 ust. 2 i 3 W zawiązku z tym, iż Strony umowy nie mają wpływu na urzędowe zmiany stawek podatku VAT,
czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawek podatku VAT, w przypadku zmian przepisów
podatkowych i celnych w trakcie trwania umowy? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z
zapisem „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie
określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej
sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
44.Dotyczy § 6 Czy Zamawiający w celu uelastycznienia umowy i umożliwienia dokonania zmian w jej treści w
szczególnych przypadkach, których na etapie zawierania umowy nie jest w stanie przewidzieć, wyrazi zgodę na
wprowadzenie do umowy paragrafu o następującej treści: Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadku:
- wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia bądź braku
wyrobu z innych przyczyn, nie zawinionych przez Sprzedawcę. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
na piśmie Kupującego, podając przyczynę braku wyrobu wraz z informacją o wszystkich odpowiednikach brakującego
wyrobu występujących w obrocie oraz zobowiązany jest zaproponować Kupującemu dostarczanie odpowiednika
brakującego wyrobu po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie. Odpowiednik brakującego wyrobu musi posiadać
takie same parametry oraz co najmniej taką samą jakość co wyrób zastępowany.
- obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Kupującego.
- w przypadku, gdy zmiany dotyczą nieistotnych postanowień umowy, tj. zmian, o których wiedza na etapie postępowania
o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik
postępowania przetargowego.
- zmian cen brutto wynikających ze zmiany stawek podatku VAT na skutek urzędowej zmiany przepisów celnych i
podatkowych.
- Zmiany umowy, o których mowa pkt. a, b, c dokonywane są w drodze aneksu do umowy.
- Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian do umowy
z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku
powinien być dołączony projekt aneksu do umowy.
- Zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia zgodnie z pkt. d) wynikająca ze zmiany podatku VAT, nie
wymaga aneksu do umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
45.Dotyczy § 7 Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie
ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może
być większa niż 20% wartości umowy”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć swojego
zapotrzebowania z taką dokładnością, ponieważ nie jest to zależne to tylko od Zamawiającego, jak też
Zamawiający nie jest zainteresowany magazynowaniem asortymentu.
46.Dotyczy § 8 Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie zapisu: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za
odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy”? Proponowany zapis
wprowadziłby cywilistyczną zasadę równości stron stosunku prawnego, stosunku zachwianego w momencie braku
wnioskowanego zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
47.Dotyczy grupy XXIV poz. 5 Czy Zamawiający dopuści wymazówki sterylne z pałeczką z tworzywa o długości
użytkowej 125mm i całkowitej 150 mm? Pragniemy nadmienić, iż różnica w mm w żaden sposób nie wpływa na cech
użytkowe produktu, a w tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie
wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
48.Dotyczy grupy XXIV poz. 12 Czy Zamawiający dopuści pojemniki na kał z łopatką o pojemności użytkowej do 25ml i
całkowitej 30ml? Czy Zamawiający dopuści pojemniki na kał z łopatką o pojemności użytkowej 20ml i całkowitej 25ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki na kał z łopatką o pojemności użytkowej do 25ml i całkowitej
30ml
49.Dotyczy grupy XXIV poz. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do oddzielnej grupy?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
50.Dotyczy grupy XXIV poz. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do oddzielnej grupy?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
51.Dotyczy grupy XXIV poz. 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do oddzielnej grupy?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

52.Dotyczy grupy XXIV poz. 22 Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 4ml i wymiarach 12x75 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
53.Dotyczy grupy XXIV poz. 25 Czy Zamawiający dopuści ezy jednorazowego użytku, sterylne, o objętości 10ul,
pakowane max po 20szt ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
54.Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w grupie nr 14, w pozycjach nr 1 oraz 4 dopuści rękawice w
rozmiarach od 6,0 do 9,0 co 0,5 bez rozmiaru 5,5?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
55.Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w grupie nr 14, w pozycji nr 5 dopuści rękawice ginekologiczne od
długości minimum 480 mm w rozmiarach S, M, L?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
56.Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w grupie nr 14, w pozycji nr 6 dopuści rękawice diagnostyczne
nitrylowe z wewnętrzna warstwą chlorowaną i zewnętrzną warstwą pokrytą polimerem w kolorze niebieskim, reszta
parametrów zgodna z wymaganiami Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
57.Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w grupie nr 15 w pozycji nr 1 dopuści sterylną bezpudrowa rękawice
lateksową do zabiegów mikrochirurgii, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna –
mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna – pokryta polimerem i silikonem; grubość na
palcu 0,18 mm; na dłoni 0,15 mm, na mankiecie 0,12 mm; długość min. 290 mm, AQL 1,0, zawartość protein < 30 ug/g,
kolor brązowy, rozmiar od 5,5 do 9,0; pakowana po 50 par
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
58.Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w grupie nr 15 w pozycji nr 2 dopuści sterylną rękawicę lateksową
przeznaczoną do podwójnej ochrony, pokrytą poliuretanem i silikonowana z powłoką HydraSoft, łatwą w nakładaniu,
mikroteksturowaną, mankiet rolowany, grubość na palcu 0,19 mm; na dłoni 0,18 mm; na mankiecie 0,13 mm, AQL 0,65
-1,0; kolor zielony, pakowana po 50 par rozmiar od 6 do 9
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
59.Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w grupie nr 15 w pozycji nr 3 dopuści sterylną rękawicę sterylną
bezpudrową o anatomicznym kształcie, mikroteksturowaną, chlorowana i silikonizowaną, polimeryzowaną wewnątrz,
mankiet rolowany, grubości: palec – 0,23 mm; dłoń – 0,205 mm; mankiet – 0,17 mm; długość 295 mm, wartości
finałowego uwalniania AQL 1,0; sterylizowana promieniami gamma, rozmiar od 5,5 do 9,0, pakowana po 50 par.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
60. Grupa XXVIII Poz.1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nóż prosty, Ø 4 mm, typu szpatuła prosta, długość
3x24 mm, L-50mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
61.Grupa XXVIII Poz.2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nóż prosty, Ø 4 mm, typu szpatuła prosta, długość
2x16 mm, L-80mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

62.PAKIET XVII – sterylizacja, papiery, rękawy Poz. 2-9 - Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo – foliowe
były oznakowane znakiem CE tylko na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz roli? UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 11 ust.
8 Ustawy o Wyrobach Medycznych „wyroby wprowadzone do obrotu i wprowadzone do używania są oznakowane
znakiem CE”. Ustawa precyzuje, iż „Znak CE umieszcza się w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny,
w instrukcji używania wyrobu i na opakowaniu handlowym oraz na:
a.
(…)
b.

(…)

c.

wyrobie medycznym lub jego opakowaniu zapewniającym sterylność – jeżeli to możliwe

(…) „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE
lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku”. Umieszczenie znaku CE na
spawie rękawa papierowo – foliowego wprowadza w błąd sugerując, iż sam rękaw jest wyrobem gotowym, w
rzeczywistości jest on półproduktem służącym do „wyprodukowania” przez Centralną sterylizatornię sterylnego wyrobu
zapakowanego w rękaw. Niezależnie od tego czy proces sterylizacji przebiegł pomyślnie czy niepomyślnie wykorzystując
rękawy z oznakowaniem CE na spawie rękawa Zamawiający otrzymuje wyrób gotowy, który jest oznakowany znakiem
CE i w związku z tym spełnia wymagania dyrektywy, co jest niezgodne z stanem faktycznym dla wyrobów dla których
proces sterylizacji przebiegł niepomyślnie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

63.PAKIET XVII – sterylizacja, papiery, rękawy Poz. 2-9 - Czy Zamawiający wymaga, aby piktogram wskazujący kierunek
otwierania rękawów był umieszczony wyłącznie od strony papieru? Takie umieszczenie piktogramu zwiększa możliwość
wykrycia ewentualnego uszkodzenia rękawa od strony papieru, co wpływa na bezpieczeństwo pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

64.PAKIET XVII – sterylizacja, papiery, rękawy Poz. 7 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie
rękawów papierowo – foliowych o szerokości 210 mm, jest to nieznaczna różnica w stosunku do wymagań
Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

65.PAKIET XVIII – sterylizacja testy Poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie etykiet do
kontenera o wymiarze 67-38 mm, jest to nieznaczna różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego. Etykieta pasuje
do różnych typów kontenerów.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

66.PAKIET XVIII – sterylizacja testy Poz. 3 - Czy Zamawiający wymaga, testu z przesuwalną substancją w dwóch
niezależnych okienkach? Takie rozwiązanie zapewnia prawidłowy odczyt minimalizując całkowicie popełnienie błędu
podczas odczytu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

67.PAKIET XVIII – sterylizacja testy Poz. 8 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymagania przedstawienia
potwierdzenia zgodności z ISO 11140 wydanego przez niezależną organizację notyfikowaną. Pakiet testowy Bowie &
Dick zakwalifikowany jest do testów diagnostycznych i nie jest wyrobem medycznym. W związku z tym z prawnego
punktu widzenia nie ma obowiązku potwierdzania zgodności z normami przez niezależną organizację. Czy Zamawiający
uzna jeśli Wykonawca przedstawi potwierdzenie testu w normą ISO 11140 wydane przez producenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
68.Czy Zamawiający dopuści w Grupie XLIII, poz. 1 : -15 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu,
polipropylenowych, monofilamentowych, jednorodnych, elastycznych, niewchłanialnych, z plastikową osłonką na taśmie,
o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33
mm, gramaturze 48 g/m2, kolor biały ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
69.Czy Zamawiający dopuści w Grupie XLIII, poz. 2 : - 10 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu,
polipropylenowych, monofilamentowych, jednorodnych, elastycznych, niewchłanialnych, z plastikową osłonką na taśmie,
o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33
mm, gramaturze 48 g/m2, kolor biały ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
70.Prosimy o możliwość startowania na poszczególne pozycje lub wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich osobnej
Grupy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
71.Dotyczy pakietu nr 7 poz. 5-8 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego
pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
72.Dotyczy pakietu nr 9 poz. 5 Czy Zamawiający nie miał na myśli drewnianych szpatułek a`100 szt. – 200 op.?
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje - a`100 szt. – 200 op.
73.Dotyczy pakietu nr 9 poz. 16 Zwracamy się do Zamawiającego o podanie ceny za op. 100 szt. z odpowiednim
przeliczeniem zamawianych ilości
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
74.Dotyczy pakietu nr 9 poz. 20 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie fartuch w rozmiarze uniwersalnym
pakowanym po 100 szt. spełniającego resztę postawionych wymagań SIWZ. W razie odmownej odpowiedzi zwracamy
się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
75.Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z włókniny o gramaturze 20
g/m2 spełniającego resztę postawionych wymagań w SIWZ. W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie
powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
76.Dotyczy pakietu nr 10 poz. 5 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie czepka męskiego typu furażerka, bez
potnika lecz wykonanego z chłonnej włókniny wiskozowej. W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie
powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
77.Dotyczy pakietu nr 10 poz. 7 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pościeli z włókniny o gramaturze 30
g/m2 spełniającą resztę postawionych wymagań SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
78.Dotyczy pakietu nr 11 poz. 8-9 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego
pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
79.Dotyczy pakietu nr 22 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pieluch dla noworodków bez wycięcia
na pępek spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ. W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o
wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
80.Dotyczy pakietu nr 22 poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pieluch dla noworodków rozmiar od 5
do 9 kg
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
81.Dotyczy pakietu nr 22 poz. 3 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego
pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
82.Dotyczy pakietu nr 23 poz. 1-3 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przylepcorzepów do zapinania
pieluchy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
83.Dotyczy pakietu nr 11 poz. 33 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego
pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
84.Dot. pak. 31 Czy Zamawiający dopuści Maski krtaniowe jednorazowego użytku, rozmiar od 1-5 w tym 1 ½ i 2½ ,
wykonane z termoplastycznego PCV, z mankietem niskociśnieniowym o twardej podstawie ale o gładkiej powierzchni, o
budowie zabezpieczającej przed wklinowaniem nagłośni. Rurka oddechowa przezroczysta i bardzo elastyczna, przewód
łączący balonik kontrolny wtopiony w korpus, informacje dotyczące rozmiaru umieszczone na baloniku kontrolnym lub
rurce w widocznym miejscu, na masce krtaniowej znacznik prawidłowego usytuowania maski, sterylna, pakowana
pojedynczo?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
85.Dotyczy: wzoru umowy Ad par. 3 ust. 3 Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na: „Zamawiający jest
zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu
swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku
opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z
dnia 8 marca 2013 r.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
86.Dotyczy: wzoru umowy Ad par. 6 ust. 2 Prosimy o doprecyzowanie ww. Zapisu: Strony ustalają, że ceny brutto
określone w kalkulacji oferty Wykonawcy mogą ulec podwyższeniu (…)
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje par. 6 ust. 2 umowy : Strony ustalają, że ceny określone w kalkulacji oferty
Wykonawcy mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy z przyczyny niezależnej od Wykonawcy to jest zmiany
stawki podatku VAT, przy czym wzrost lub obniżka cen będzie następowała o taki sam procent jaki wynika ze
zmian niezależnych od Wykonawcy bez procentowego zwiększenia przysługującej mu marży.

87.Dotyczy: wzoru umowy Ad par. 7 Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że zmiana ilości zakupionych przez
Zamawiającego nie przekroczy 20% wartości umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
88.Dotyczy Grupa nr XVIII, pozycja nr 1: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu.
Produkt w przeciwieństwie do pozostałych należy do grupy produktów przeznaczonych do transportu wyrobów
sterylnych, a podział pakietu umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
89.Dotyczy Grupa nr XVIII, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści testy nieposiadające nadrukowanego koloru
referencyjnego? Wykonawca zobowiązuje się do przekazania zalaminowanych instrukcji obrazujących zmianę
zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
90.Dotyczy Grupa nr XVIII, pozycja nr 3: Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości
cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu
czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PN EN ISO 11140). Czy – wobec powyższego - Zamawiający
dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 o innym sposobie wykazania zmiany tj. poprzez zmianę
zabarwienia wskaźnika?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
91.Dotyczy Grupa nr XVIII, pozycja nr 8: Czy Zamawiający dopuści testy pakietowe Bowie Dick’a zawierające arkusz
testowy o wymiarach ok. 10cm x 10cm oraz posiadający pola do wpisania informacji ewidencyjnych pod wskaźnikiem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
92.Dotyczy Grupa nr XVIII, pozycja nr 8: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia przez Wykonawcę
potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną z uwagi na to, iż; stawianie przez Zamawiającego takiego
wymogu narusza przepis art. 30. ust. 1. i 4., ustawy Prawo zamówień publicznych, który w swej części zobowiązuje
Zamawiającego między innymi do opisywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm, zatem
Zamawiający obowiązany jest formułować swe wymogi w zgodzie z normą ISO 11140, która w całej swej treści nie
przewiduje w żadnym przypadku wymogu certyfikowania wyrobów niemedycznych przez niezależne jednostki
notyfikowane, stawianie przez Zamawiającego takiego wymogu narusza przepisy; art.7.ust.1., i art. 29. ust. 1. ustawy
Prawo zamówień publicznych, z uwagi na powszechnie znany fakt, iż wymagane przez Zamawiającego przedmiotowe
potwierdzenie posiada w Polsce tylko jeden Wykonawca, zatem formułowanie przez Zamawiającego treści SIWZ, o takim
wymogu powoduje, iż zadanie dedykowane jest w kierunku tego jedynego Wykonawcy, co utrudnia uczciwą konkurencję
i skutkuje, tym że ten jedyny Wykonawca zostaje przez Zamawiającego wykreowany w tym zadaniu na Wykonawcę o
przymiocie monopolisty w dostawie usług objętych tym zadaniem. Takie postępowanie Zamawiającego uniemożliwia
potencjalnym Wykonawcom złożenia ofert nawet do kilkudziesięciu procent niższych, co objawia się zawyżoną
wartością zadania, czym zaprzecza kryterium oceny ofert jakim jest 100% - cena. Wobec powyższego przedkładamy
zapytanie o następującej treści; Czy Zamawiający miast wymaganego potwierdzenia klasy przez niezależną organizację
notyfikowaną dopuści złożenie dokumentów o których mowa w § 6. ust.4., Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 19 lutego 2013r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. z 2013r., poz. 231.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
93.Grupa I, poz. 1-4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 2-częściowych typu Luer renomowanej firmy
Becton Dickinson, sterylnych, z tłokiem w kolorze mlecznym i przeźroczystym cylindrem, o pojemności 2ml, 5ml, 10ml,

20ml, z dobrze czytelną, czarną, nieścieralną skalą na cylindrze odpowiadającą skali nominalnej strzykawki,
spełniających pozostałe parametry SIWZ. Pragniemy nadmienić, że norma PN-EN ISO 7886-1 nie narzuca obowiązku
posiadania przez strzykawki rozszerzonej skali.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
94.Grupa I, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania a’80 szt. z
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
95.Grupa VII, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej wykonanej z medycznego PCV, bez
mankietu niskociśnieniowego, z łącznikiem ISO od nr 2 do 3, sterylna pakowana pojedynczo, tak jak obecnie stosowana
w Państwa Placówce.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
96.Grupa VII, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej wykonanej z medycznego PCV, z
mankietem niskociśnieniowym, z łącznikiem ISO od nr 3 do 10, sterylna pakowana pojedynczo, tak jak obecnie
stosowana w Państwa Placówce.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
97.Grupa VII, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej, zbrojonej, wykonanej z medycznego
PCV, z mankietem niskociśnieniowym, z łącznikiem ISO od nr 3,5 do 10, sterylna pakowana pojedynczo, tak jak obecnie
stosowana w Państwa Placówce.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
98.Grupa XI, poz. 8 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma zabezpieczać
przed cofaniem się moczu do cewnika, tak jak obecnie stosowany w Państwa Placówce?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
99.Grupa XIV, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarach od 6,0 do 9,0, z wyraźnym
oznaczeniem rozmiaru, spełniających pozostałe zapisy SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
100.Grupa XIV, poz. 2 Prosimy Zamawiającego od dopuszczenie rękawic diagnostycznych, lateksowych jednorazowego
użytku, bezpudrowych, niejałowych o grubszych ściankach w części palca min. 0,12mm. Surowiec latex kauczuku
naturalnego, o powierzchni gładkiej, dzięki specjalnej technologii produkcji nieśliskiej, wskaźnik AQL 1,5, zawartość
protein do 50 µg/g, rolowany wzmocniony brzeg, kształt uniwersalny, rozmiar XS, S, M, L, XL a’100 szt. Wyraźne
oznakowanie numeryczne na opakowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
101.Grupa XIV poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości w części palca 0,14mm,
spełniających pozostałe parametry SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
102.Grupa XIV, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. w rozmiarze XS, S, M, L i po
80 szt. w rozmiarze XL.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
103.Grupa XIV, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych w rozmiarach S-XL, pakowanych w
opakowania po 100szt w rozmiarze XS, S, M, L i po 80 szt. w rozmiarze XL, lub o dopuszczenie możliwości zaoferowanie
w rozmiarze XS rękawic nitrylowych spełniających pozostałe parametry SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
104.Grupa XIV, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowań jednorodnych kolorystycznie z wyraźnym
oznaczonym rozmiarem.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
105.Grupa XIV, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic wykonanych z poliizoprenu, który odznacza się
tymi samymi właściwościami fizycznymi, co lateks naturalny: największa elastyczność i siła zrywająca, przy niskim
naprężeniu, a jednocześnie eliminuje problem alergii na lateks, w opakowaniach jednorodnych kolorystycznie, z wyraźnie
oznaczonym rozmiarem.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
106.Grupa XIV, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie w rękawicach chirurgicznych od wymogu opakowania
zróżnicowanego kolorystycznie lub oznakowania rozmiaru w kolorze na ściankach opakowania, na rzecz wyraźnego
oznakowania numerycznego rozmiaru, tak jak w pozycji nr 1.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje: Opakowanie zróżnicowane kolorystycznie lub oznakowanie rozmiaru na
ściankach opakowania.
107.Grupa XIV, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy półsyntetycznej, całkowicie
syntetycznej (nitrylowej) w obszarze styku z powierzchnią dłoni użytkownika, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
108.Grupa XIV, poz. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych w kolorze niebieskim, w opakowaniu
jednorodnym kolorystycznie z wyraźnym oznaczeniem rozmiary, spełniających pozostałe parametry SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
109.Grupa XIV, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 290mm, spełniających pozostałe
parametry SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
110.Grupa XXVI Czy widniejące na opakowaniu dane: nazwa producenta, typ błony, data ważności, numer produkcji,

mają ujawniać się bezpośrednio na błonie po jej wywołaniu? Informacje przydatne podczas badań kontroli jakości oraz ze
względu na archiwizację.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
111.Grupa XXVI Czy Zamawiający wymaga aby odczynniki, utrwalacz i wywoływacz były w opakowaniach
niekaucjonowanych? Opakowania te nie podlegają kaucjonowaniu i posiadają karty charakterystyki sporządzone zgodnie
z ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz 84 z późn. Zm.) oraz
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
112.Grupa XXVI Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści błony o zadymieniu początkowym
≤0,22
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza błony o zadymieniu początkowym ≤0,20
113.Grupa XXXI, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej maski krtaniowej jednorazowego użytku, z
PCV, bez użebrowania, z całkowicie przezroczystymi mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość
wzmocnioną stabilizatorem uszczelnienia, z wzmocnioną grzbietową częścią mankietu, z wbudowanym w ścianę rurki
oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu w części proksymalnej
wchodzący do mankietu pod kątem 90°, w części dystalnej opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45°
rozmiar maski kodowany kolorem mankietu (1 - 5) i zakresach wagowych: <5 kg; 5-10kg; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg;
50-70kg; 70-100kg.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
114.GRUPA XXXIX Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii ręki spełniającego
wymagania SIWZ o następującym składzie:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
115.PROJEKT UMOWY § 6, ust. 2 wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zmiany stawki podatku VAT na
następujące „Strony ustalają, że ceny określone w kalkulacji oferty Wykonawcy mogą ulec podwyższeniu w trakcie
trwania umowy z przyczyny niezależnej od Wykonawcy to jest zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie
cena brutto umowy oraz stawka podatku VAT, cena netto pozostaje bez zmian”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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