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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 209000 euro na 
dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w 
dodatku nr. 2 do SIWZ.  

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2017   Nr ogłoszenia – 2017/ S168-345079 z dnia 02 - 09- 2017r                      

 Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

1. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 3 (Torba na wymiociny) z pakietu nr XLI i utworzenie oddzielnego 
pakietu dla tej pozycji.Torba na wymiociny nie stanowi integralnej części systemów ssących dostępnych na rynku, 
ponadto podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Zamawiającemu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
2. Pakiet nr XLI Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu Torby na wymiociny - Czy zamawiający oczekuje 

torby ze sztywnym trójkątnym plastikowym ustnikiem? Pozostałe parametry jak w opisie. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje torby ze sztywnym trójkątnym plastikowym ustnikiem. 
3. Dotyczy Zał. nr 2 – G R U P A  LI – endoskopia -  poz. 2 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować 

jednorazowe igły do ostrzykiwań, sterylne, z mechanizmem blokującym, średnica igły 22 G, długość ostrza igły max  
6 mm, dł. robocza: 1600 i 2300mm?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
4. Dotyczy projektu umowy § 1 ust. 4 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary 

umownej z 0,3% na 0,1%. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
5. Dotyczy projektu umowy § 1 ust. 5 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu na następujące: „W 

przypadku co najmniej trzydniowego opóźnienia Wykonawcy […]”.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
6. Dotyczy zapisów wzoru umowy § 9 Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Wykonawca 

zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego. Zgody takiej nie 
można bezpodstawnie odmówić.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
7. Dotyczy zapisów umowy § 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższej treści: 

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane 
zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.” ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja 

bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje nie wszczęto likwidacji oraz nie przekształca się w spółkę prawa 
handlowego 
9. Grupa IX, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłowe w rozmiarach: 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 

9cm, 10cm, 11cm, 12cm spełniającą pozostałe parametry? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga rurek o długościach L- 4-5cm  L - 6-7cm, L - 8-9cm,   L - 10-11cm, L - 12cm-
13cm. 
10. Grupa IX, pozycja 5 – Czy Zamawiający elektrostatyczny filtr, skuteczność filtracji bakteryjna i wirusowa 99,999% 

spełniający pozostałe parametry? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
11. Grupa IX, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci, zalecany dla objętości oddającej 250-

100ml, przestrzeń martwa 12,5ml, utrata wilgotności 12,6mg spełniający pozostałe parametry? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
12. Grupa IX, pozycja 7, 8 – Prosimy o wydzielenie pozycji 7, 8 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym 

firmom (specjalizujących się w danym asortymencie) na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym 
pozwoli  Zamawiającemu na osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
13. Grupa IX, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści opaskę do mocowania rurki intubacyjnej, skład zestawu: szara 

szeroka opaska na kark, 3 białe paski do mocowania rurki spełniającą pozostałe parametry? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
14. Grupa XVII, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę przeznaczoną gównie do badań holterowskich EKG i 

wysiłkowych Ag/Ag CI 35x55mm spełniającą pozostałe parametry? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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15. Grupa XLI, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści  torbę na wymioty jednorazowego użytku wykonaną z 
przejrzystego materiału o mlecznym zabarwieniu spełniającą pozostałe parametry? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
16. Grupa XLI, pozycja 3 – Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym 

firmom (specjalizujących się w danym asortymencie) na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym 
pozwoli  Zamawiającemu na osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

17. Grupa  XVI  poz.7 Prosimy  o informację czy Zamawiający w ww papierach  oczekuje papieru kompatybilnego czy 

oryginalnego. Kompatybilny papier jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papiery kompatybilne. 

18. Grupa XVI  poz.15 Prosimy o dopuszczenie ww papieru EKG o rozmiarze 210x25. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

19. Grupa XVII poz. 1, 2, 3 Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem 

wymaganych ilości. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dodatek nr 2 do SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ 

ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI  MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI. DOTYCZY WSZYSTKICH 

GRUP. 

20. Grupa XVII poz. 1, 2, 3 Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny op.-50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie 

możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

21. Projekt umowy – par. 5 ust. 3 Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymianu towaru na wolny od 

wad do 7 dni roboczych. Termin 3 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – 

przed uznaniem reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności, odebrania wadliwego 

towaru z siedziby Zamawiającego.. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego 

skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu 

cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna). 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

22. Projekt umowy – par. 6 ust. 2 W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych wnosimy o zmianę zapisu &6 

ust.2 poprzez dodanie następującej treści: „W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto , ceny 

netto pozostają bez zmian. Zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga aneksu”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

23. Projekt umowy – par. 7 W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty 

wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości 

zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego. Powyższe 

stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania 

właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw. 

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do § 7 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: „Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być 

większa niż 30% wartości umowy”. Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom 

zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, 

wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w 

kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z 

którego może, ale nie musi on skorzystać.  Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. 

(sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego 

jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno 

przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie 

spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób 

wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w 

niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny 

umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone 

całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający prognozuje ok. 12 dostaw. Zamawiający nie dokona takiego zapisu. Zamawiający nie 
jest w stanie przewidzieć swojego zapotrzebowania z taką dokładnością, ponieważ nie jest to zależne tylko od 
Zamawiającego, jak też nie jest zainteresowany magazynowaniem asortymentu. Wysokość zapotrzebowanie 
została ustalone na podstawie zużycia z lat poprzednich. 

24. Projekt umowy – par. 11 ust. 3 pkt. 5 Prosimy o wykreślenie z par. 11 ust 3 projektu umowy pkt. 5. Proponowany 

zapis umowny stanowi obejście art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości 

poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny 

jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis 



przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest 

związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot 

zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. 

Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości 

poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej 

przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

25. Grupa 1- igły, strzykawki, ilość pozycji 16, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ Praxiject 0,9 
NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej 
drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia 
skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. 
Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości 75 sztuk z przeliczeniem 
zamawianej ilości. Maksymalne ciśnienie dla ampułko-strzykawki wynosi 1,37 bara co chroni wszystkie cewniki 
dializacyjne oraz cewniki w portach dożylnych przed uszkodzeniem. Producentem ww. produktu jest firma MedXL 
Europe BV Holandia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

26. Grupa 1- igły, strzykawki, ilość pozycji 16, pozycja 8  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 z 
Grupy nr 1- igły, strzykawki  i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na 
składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.   

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.    

27. Grupa 10 – aparaty do infuzji,  kaniule, koreczki, ilość pozycji 18, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści korek 
dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) w kolorze niebieskim do stosowania z portami Luer 
Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną (10 sterylnych koreczków na zbiorczym listku). Opakowanie 
zbiorcze zawiera 350 sztuk produktu, z przeliczeniem zamawianej ilości.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

28. Grupa 10 – aparaty do infuzji,  kaniule, koreczki, ilość pozycji 18, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści korek 
dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) w kolorze niebieskim do stosowania z portami Luer 
Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną (10 sterylnych koreczków na zbiorczym listku). Opakowanie 
zbiorcze zawiera 350 sztuk produktu, z przeliczeniem zamawianej ilości.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  14 oraz pozycji 15 z Grupy nr 10- aparaty do infuzji i stworzy 
osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 
przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.   

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.     

30. Grupa 3 – zestawy do wkłuć, ilość pozycji 7, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy 
poliuretanowy z ramionami prostymi  12FR  o długości 15 cm, 20cm, 24 cm  z lub cewnik dwuświatłowy  12 Fr o 
długości o długości 15 cm, 20 cm z ramionami zakrzywionymi -   kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi 
i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał 
cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z 
opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. 
Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę 
wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 
10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.   

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

31. Grupa 3– zestawy do wkłuć, ilość pozycji 7, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy poliuretanowy 
z ramionami prostymi lub z ramionami zakrzywionymi kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i 
tętniczymi za pomocą klemerek zaciskowych,  cewnik 12FR  o długości 15 cm, 20cm widoczny w RTG. 
Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort 
pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie 
zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. 
Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa 
rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.035’’, dwa koreczki 
heparynizowane.   

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 



32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 oraz pozycji 5 z Grupy nr 3 i stworzy osobny pakiet? 
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na 
efektywne zarządzanie środkami publicznymi.   

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

33. Pytanie do pakietu V Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wyłączenie z pakietu V pozycji 3 i 4. Pozwoli to 
zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnych cenowo ofert od większej liczby dostawców  i bardzo dobrego 
sprzętu o wysokich parametrach użytkowych i wysokim profilu bezpieczeństwa. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy. 

34. Pytanie do pakietu X Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wyłączenie z pakietu X pozycji 16 . Pozwoli to 
zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnych cenowo ofert od większej liczby dostawców  i bardzo dobrego 
sprzętu o wysokich parametrach użytkowych i wysokim profilu bezpieczeństwa. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy. 

35. Grupa XXI, poz. 13 i 14 Czy Zamawiający dopuści elastyczne osłonki na elementy ostre i delikatne narzędzia 
chirurgiczne, jednorazowego użytku z możliwością mycia, dezynfekcji i sterylizacji w temperaturze 134 °C. 
Wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

36. Grupa L - Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na 
pozycje 1 i 2 Grupy L. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

37. Grupa LI - Czy Zamawiający w pozycji 1 grupy LI dopuści zaoferowanie pętli z drutu plecionego, parametry pętli 
zgodne z opisem. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

38. Grupa LII - Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na 
pozycję 1 Grupy  LII. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

39. Grupa LIII - Czy Zamawiający w pozycji 3 Grupy LIII dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 6 mm oraz szczotek 
o średnicy 5 mm i 10 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

40. Grupa LIV - Czy Zamawiający w pozycji 2  Grupy LIV dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm, pozostałe 
parametry zgodne z opisem. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

41. Zadanie nr XV, poz. 2-7: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej 
ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

42. Grupa 3 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego 
materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany 
naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta 
zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 
25 cmz nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla 
promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką 
echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 
70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, 
rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, 
opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

43. Grupa 3 pozycja 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie  pozycji 4 do osobnego pakietu? Pozwoli to 
Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również  wpłynie na ekonomiczne 
gospodarowanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

44. G R U P A  LI poz. 1 – endoskopia Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: Pętle 
jednorazowe do polipektomii wykonane z drutu plecionego. Średnice pętli: 10 - 36mm, długość robocza 230 cm, do 
kanału roboczego 2,8mm, kształty: owalne min. 3 rozmiary 



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

45. G R U P A  LI poz 2. Jednorazowe igły do ostrzykiwań, sterylne, z mechanizmem blokującym, średnica igły 22 G lub 
25 G, długość ostrza igły 5mm, dł. robocza 2300mm  oraz średnica igły 25 G, długość ostrza igły 5mm, dł. robocza: 
1800  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

46. G R U P A  LIV – endoskopia Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w poz. 3 Szczotka 
czyszcząca wielorazowa średnica 2,4mm do kanałów operacyjnych mniejszych lub równych  niż 2,8mm, dł. min. 
220mm, jednostronna średnica szczotki 5mm 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

47. G R U P A XXXVI - maski, łyżki do laryngoskopów: Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopów czyste 
mikrobiologicznie? Ten poziom czystości jest wystarczający w przypadku łyżek laryngoskopowych, natomiast 
pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

48. Grupa XII, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści worek stomijny z przylepcem bez nacięć bocznych, docięcie w 
zakresie 13-70-80mm?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

49. Grupa XII, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści worek stomijny z przylepcem do docięcia bez nacięć bocznych, 
docięcie w zakresie 13-60mm? 

 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

50. Grupa XII, pozycja 3: Jaką ilość tub pasty należy zaoferować w przypadku produktu o pojemności jednostkowej 100 
g? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

51. Dotyczy Pakietu XVII poz. 3 czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarze 45x43. Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

52. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w grupie IV poz. 3 na narzędzie laparoskopowe do wyciągania 
pęcherzyka żółciowego, jednorazowe, sterylne, o pojemności 600ml, średnica worka 75mm, długość worka 170mm 
z podbierakiem. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

53. 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. 

54. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na podawanie cen jednostkowych netto z dokładnością do trzech lub czterech 
miejsc po przecinku, prosimy o dopuszczenie podawania cen za 100 sztuk bądź za opakowanie handlowe? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dodatek nr 2 do SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ 
ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI  MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI. DOTYCZY WSZYSTKICH 
GRUP. 

55. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Formularza Ofertowego pakietów, na które Wykonawca nie składa 
oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

56. Prosimy o dodanie do par. 6 pkt 1.4.3.1 zapisu: „Oświadczenie lub dokumenty dopuszczające do obrotu i używania 
wyrobu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 17 czerwca 2010 
r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)- jeżeli dotyczy.” Część asortymentu zalicza się o produktów ogólnolaboratoryjnych, 
niezakwalifikowanych jako produkty medyczne, dlatego nie posiada dokumentów dopuszczających do obrotu i 
używania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 17 
czerwca 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) 

Odpowiedź: Zamawiający taki miał zamysł i nie wymaga niewymagalnego. 

57. Dotyczy § 2 ust 1 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. 

58. Dotyczy § 2, ust 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z „0.3% wartości brutto 
niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia” na „0.1% wartości brutto niezrealizowanej części 
dostawy za każdy dzień opóźnienia” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

59. Dotyczy § 2, ust 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „w przypadku co najmniej dwudniowego 
opóźnienia Wykonawcy z realizacją zamówienia, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, Zamawiający nie jest 
zobowiązany do odebrania towaru dostarczonego przez Wykonawcę ani do zapłaty za ten towar i może zlecić 
realizację zamówienia innemu podmiotowi. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu u innego 
producenta, a różnicą kosztów i transportu obciążyć Wykonawcę” na „„w przypadku co najmniej trzydniowego 
opóźnienia Wykonawcy z realizacją zamówienia, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, Zamawiający nie jest 
zobowiązany do odebrania towaru dostarczonego przez Wykonawcę ani do zapłaty za ten towar i może zlecić 
realizację zamówienia innemu podmiotowi. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu u innego 
producenta z zastrzeżeniem zakupu po rażąco wysokiej cenie, a różnicą kosztów i transportu obciążyć Wykonawcę” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

60. 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 3 dni roboczych 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. 

61. Dotyczy § 6 ust. 2 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w umowie paragrafu na „W przypadku urzędowej 
zmiany stawki VAT uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy 
wprowadzając zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu do umowy. W takiej sytuacji 
ceny netto pozostają bez zmian.”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

62. 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 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

63. Dotyczy § 10 Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:- Umowa 
może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, - Rozwiązanie, o którym mowa w 
pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności, - Każda ze stron 
może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

64. Grupa XXX - laboratorium Dotyczy poz. 2,3 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania końcówek typu Gilson czy 
Eppendorf? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

65. Grupa XXX - laboratorium Dotyczy poz. 6 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje wymazówek bez 
probówki transportowej? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

66. Grupa XXX - laboratorium Dotyczy poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki o pojemności 120 ml i 
całkowitej 140 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

67. Grupa XXX - laboratorium Dotyczy poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki o sterylizowane radiacyjnie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

68. Grupa XXX - laboratorium Dotyczy poz. 10 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z 
rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań? Rowek 
usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwo wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt 
jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni 



użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania 
sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej 
rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty 
pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty. Czy Zamawiający wymaga 
płyt białych czy przezroczystych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

69. Grupa XXX - laboratorium Dotyczy poz. 22  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 
4ml i wymiarach 12x75 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

70. Grupa XXX - laboratorium Dotyczy poz. 22 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. 
podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla probówek i osobno dla korków? Prośbę motywujemy tym, iż w 
naszym systemie zarządzającym sprzedażą probówka i korek stanowią odrębne pozycję asortymentowe, mają 
swoje numery katalogowe i ceny sprzedaży, mogą pochodzić od innego producenta, mają też różne dokumenty 
dopuszczające je obrotu i używania. Powyższe oczywiście nie oznacza, iż produkty te nie są ze sobą kompatybilne i 
mogą być przez Zamawiającego traktowane i używane jako zestaw produktów.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

71. Grupa XXX - laboratorium Dotyczy poz. 25 Czy Zamawiający dopuści ezy jednorazowego użytku, sterylne, o 
objętości 10ul, pakowane max po 20szt ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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