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         Stargard, dn. 06.03.2019 r. 

 

          

 

Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr 8/PN/D/UE/2019 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie 

artykułów i materiałów medycznych jednorazowego użytku w podziale na 30 pakietów. 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1 - Pakiet 23  poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie papieru w rozmiarze 110x20. Papier o długości 21m  został wycofany w 2008 roku 

przez producenta i nie występuje już na rynku. Nie jest wiec możliwym dostarczenie papieru o długości 

21m. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2 - Pakiet 23  poz. 2 

Czy Zamawiający oczekuje w powyższej pozycji papieru oryginalnego czy też dopuszcza kompatybilny? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 3 - Pakiet 23 poz. 3 

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru oraz sprecyzowanie czy papier ma być z nadrukiem czy 

bez? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papier z nadrukiem o wymiarach 50mmx 26 m. 

 

Pytanie 4 - Pakiet 23 poz. 11 

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru oraz sprecyzowanie czy papier ma być z nadrukiem czy 

bez? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papier z nadrukiem o wymiarach 50mmx 26 m. 

 

Pytanie 5 - Pakiet 23 poz. 12 

Prosimy o doprecyzowanie czy papier w ww. poz. ma być z nadrukiem czy gładki? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papier z nadrukiem. 

 

Pytanie 6 - Dotyczy obliczenia wartości brutto pakietów 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę sposobu obliczania wartości brutto w tabelach 

asortymentowo-cenowych oferty przetargowej – załącznik nr A do SIWZ. 

Według obecnych zapisów załącznika nr 1 do SIWZ wartość brutto wyliczana jest z mnożenia ilości sztuk 

przez cenę jednostkową brutto. Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w 

sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur… (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 z póź. zm.) wartość brutto jest wyliczona zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa 

netto x ilość = wartość netto + podatek = wartość brutto. 

Prośbę swoją motywujemy tym, iż podstawową ceną wyjściową do obliczania wartości brutto jest cena 

jednostkowa netto. Jeżeli Zamawiający będzie chciał wyliczyć cenę jednostkową netto z otrzymanej ceny 

jednostkowej brutto i porównać ją z otrzymaną ceną jednostkową netto na fakturze, to poprzez zaokrąglenia 
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może dojść do rozbieżności między faktyczną ceną jednostkową netto proponowanego produktu, a tą 

wyliczoną z ceny jednostkowej brutto.  

Zmodyfikowanie formularza cenowego poprzez wprowadzenie kolumny cena jednostkowa netto, %VAT 

oraz dostosowanie sposobu obliczania wartości brutto do § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania 

faktur… (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 z póź. zm.) pozwoli uniknąć rozbieżności wynikających z 

matematycznej zasady zaokrąglania cyfr po przecinku.   

Nadmieniamy, iż przedmiot zamówienia z załącznika nr 1 sprzedawany jest w opakowaniach a nie na sztuki. 

Zaokrąglanie ceny jednostkowej (1 szt.) prowadzi również do faktycznego, sztucznego podwyższenia ceny 

opakowania. Dlatego też prosimy o zmianę sposobu obliczenia wartości brutto. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 7 - Projekt umowy- §1 pkt. 7 

Ze względu na przewidziany w SIWZ pkt XIV bardzo krótki czas na realizację zamówienia (maksymalna 

ilość punktów za 1 dzień), zwracamy się z prośbą o dopisanie do par1 ust 7 projektu umowy precyzującego 

godziny składania zamówień u Wykonawcy, Tzn. wnosimy o dodanie postanowienia: „ Zamówienia towaru 

będą składane u Wykonawcy w godzinach 07:30-11:00”. 

Brak uwzględnienia wnioskowanej zmiany stanowi naruszenie art.  7 ust. 1 Pzp i  jest w istocie 

prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w sposób, który nie zapewnia zachowania uczciwej 

konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Niezachowanie uczciwej konkurencji i naruszenie 

zasady równego traktowania wykonawców przejawia się tym, że brak zakreślenia terminu do godz. 11.00 i 

składanie przez Zamawiającego „późnych zamówień” faworyzuje lokalnych dostawców, gdyż  dla 

pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie 

wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.   

Należy nieć bowiem na uwadze, że Wykonawca, aby dostarczyć asortyment musi najpierw przygotować i 

spakować towar a następnie zamówić kuriera. Wysyłka towaru wymaga spełnienia określonych procedur, co 

jest czasochłonne, dlatego też właściwe nadanie towaru w ciągu 1 dnia (przy składaniu zamówień po 

godzinie 11:00) nosi znamiona świadczenia niemożliwego, co pociąga za sobą nieważność umowy w tym 

zakresie stosownie do art. 387 par. 1  kc. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 8 - Pakiet 20 

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy zamawiający ma na wyposażeniu strzygarkę 3M model 9681 

i oczekuje zaoferowania ostrzy do tego modelu? 

Odpowiedź: Zamawiający posiada strzygarkę 3M model 9681. 

 

Pytanie 9- Pakiet 25 pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania 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, cewnik o przekroju 12FR długościach : 15 cm, 17 

cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, 

nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład 

którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z 

nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, 

rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 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, oczekuje zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 10 - Pakiet 25 pozycja 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 25 i stworzy osobny pakiet dla tej 

pozycji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 11 - Pakiet 25 pozycja 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 25 i stworzy osobny pakiet dla tej 

pozycji? Wydzielenie pozycji pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 12 - Pakiet 1 

Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 1 opatrunek do mocowania kaniul u dzieci, był  bezpośrednio 

zintegrowany z 2 dodatkowo sterylnymi paskami.  Ponadto był wodoodporny na całej powierzchni 

opatrunku, poprawiał stabilność cewnika i do minimum ograniczał rozciągnięcie go. Nie sklejał się przy 

aplikacji, dzięki przeźroczystej foli umożliwiał ciągłą  obserwację miejsca wkucia oraz aby posiadał 

wycięcie w kształcie litery U, co umożliwia skrzyżowanie skrzydełek dla lepszego zamocowania cewnika, 

nie zawierający lateksu i hipoalergiczne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu rozmiaru opatrunku zawartego w SIWZ. 

 

Pytanie 13 - Pakiet 21 

Czy Zamawiający wymaga aby okularki posiadały badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych w 

zakresie min. 99.9 %? Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka( powikłanie 

hipotetyczne, oparte na wynikach badań ). Okularki należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu 

pod katem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji. Dlatego tak ważne jest aby okularki do fototerapii 

posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków 

ubocznych działania UV. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

Pytanie 14 - Pakiet 22 pozycja 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka wiskozowego z napotnikiem, denko 

z przepuszczającego powietrze delikatnie perforowanego polipropylen, mocowanie za pomocą gumki, kolor 

niebieski?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 15 - Pakiet 22 pozycja 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka wiskozowego w kolorze białym z delikatnym 

nadrukiem w kolorze fioletowym, mocowanie za pomocą gumki? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 16 - Pakiet 22, pozycja 6 

Czy Zamawiający wymaga tylko 1 szt. maseczki?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 17 - Pakiet 22, pozycja 10 

Czy Zamawiający wymaga tylko 1 szt. pidżamy? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 18 - Pakiet 22 pozycja 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul w rozmiarach M/L oraz XL/XXL? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 19 - Pakiet 25, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne 

oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o 

długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie 

po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem 

przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. 

Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: 

igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o 

wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-FlexTip 0.038’’, dwa koreczki 

heparynizowane. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 20 - Pakiet  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu nr 25 i stworzy osobny pakiet? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 21 - Pakiet  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 25 i stworzy osobny pakiet? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

Dyrektor 

 

Krzysztof Kowalczyk 


