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Lp. Płtanie odpowiedź
1. Pakiet 11, Porycja 1 A-B

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii
nadłonowej dostarczany z całkowicie silikonowym
dwudrożnym cęwnikiem Foleya o plzękoju 12Fr i 14Fr
i długości 42cm. Zęstavł zawięra w szczególności
podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali
nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia
nadłonowęgo , skalpel #11, skrzydełka mocujące oraz
worek namocz

Zgodnie zSWZ

,, Pakiet I,pozycja 4

Cz; Zamawiający dopuści papier do EKG AsCARD
GOLD 3 w rolce 209mmx 40m

Zamawiający dopuszcza

3. Pakiet 1, pozycja 6,7,12
Czy Zamawiaj ący oczekuj e papieru o]ygln9lnggg 1

Zamawiający oczekuje papieru
orysinalnego

Ą. Pakiet t, pozycia 10
Czy Zarnawiający dopuści papier do defibrylatora
Lifepak72wrolcę 50 x 30m znadrŃiem?

Zamawiający dopuszcza

5. Pakiet 4, porycja 1,1

Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru do
defibrylatoruZdrI w bloczku o wymiarach 9cm x 9cm x
200 kartek z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Zarnawiający dopuszcza

6. Pakiet 8o porycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany na troki?
Zamawiający ni e dopuszcza

7. Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie berętu
wykonany z włókniny polipropylenowej l8glm2,
ściągany lekką, nieuciskającą gumką, średnica po
rozciasńęciu ok. 53cm?

Zamawiający dopuszcza

8. Pakiet 8, porycja 1

Czy Zarnawiający dopuści czepek w formie fważęrki z
tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z
włókniny Spunlace 45 glmT oIaz z włókniny
polipropylenowei ż5elmż w części górne|. Materiał

Zamawiaj ący nie dopuszcza
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chłonny i przyjemny w dotyku zńększający odczuwalny
komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym.
Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika
umożliwiaj ące go wyj mowanie poj edynczych sztŃ

9. Pakiet 8, pozycja 1,2,,4
Czy Załnawiający Wrazi zgodę na wycenę za
opakowanię handlowe a'100 sztuk z odpowiednim
pr zeliczeniem zarnaw lanych ilo ś c i ?

Zamawiający dopuszcza

10. Pakiet 8, pozycja 2
Czy ZarrtańĄący dopuści czepek w rozmiarze
uniwersalnym?

Zamawiający oczekuje czepka
duzego: przednia częśc o długości ok.
36 cm, troki o dł. ponad 20 cmkażdy,
głębokość czepka ok. 13 cm, deŃo o
wymiarach ok. 28 cm x 18 cm. Po
wywinięciu częśc przednia tworzy
dodatkową warstwę stanowiącą
zabezpieczenie przed potem.

11. Pakiet 8, pozycja 2
Czy Zamańający dopuści czepek w formie ftlraZęrki z
wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki.
Wykonany w częśó bocznej z włókniny Spunlace o
gramaturze 45glm2, część górna wykonana z białej
włókniny polipropylenowej o gramaturze 25glm2,
wstawka antypotna 38glm2. Wysokość czepka w części
czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm,
długośó troków 25 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie
kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych
sztuk. Kolor niebieski z białymi trokami.

Za;mawiający oczekuje czepka
duzego: przednl,a część o długości ok.
36 cm, troki o dł. ponad 20 cm kazdy,
głębokość czepka ok, 13 cm, deŃo o
wymiarach ok. 28 Qm x 18 cm. Po
wywinięciu część ptzednia tworzy
dodatkową warstwę stanowiącą
zńezpteczenie przed potem.

I2. Pakiet 8,pozycja2
Czy Zanawiający wytazi zgodę na wycenę za
opakowanię handlowe a'50 §zfi.rk z odpowiędnim
przeliczeniem zarrtavłianych ilo ści ?

Zamawlający dopuszcza

13. Pakiet 8, porycja 3
Czy Zartawiający dopuści ochraniacze na buty
wykonane z mocnej i wytrzymŃej folii polietylenowej o
grubości 18 pm, ściągane podwójną gumką obszytą
ultradźwiękowo, o wymiarach 4I cm x 15cm, w kolorze
niebieskim?

Zamawlający dopuszcza

14. Pakiet 8o pozycja 3
Czy ZanawiEący dopuści ochraniacze na buty
wykonane z mocnej i v,rytrzymałej włókniny
polipropylenowej 40glm' z warstwą antypoślizgową,
ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, o
wymiarach 38cm x 17cm, w kolorze niebieskim?

Zamawiający nie dopuszcza

15. Pakiet 8,pozycja 4
Czy Zamavłiający dopuści ocŁlrantacze na buty
wykonane z mocnej i qtrzymałej włókniny
polipropylenowej 30glm', ściągane gumką, o
wymiarach: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cffi, w

Zamawiający dopuszcza
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kolorze niebieskim?

t6. Pakiet nr l poz,6,7
Zwracamy się prośbą o podanie cży w powyższych pozycjach
Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Sony
i Mitsubishi czy też dopuszcza papier kompatybilny,

Zamawiający oczekuje papieru
oryginalnego

17. Pakiet nr 1 poz.9
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej porycji
papieru do defibrylatora Lifepak o rozmiarze l07x23,

Zamawiający dopuszcza

18. Pakiet nr 1 poz. 10
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji
papieru do defibrylatora Lifepak o rozmiarze 50x30.

Zamawiający dopuszcza

19. Pakiet nr 1 poz. 11

zv,lracamy się z prośbą o averyfikowanię rozmiaru
wymaganęgo papieru, Papier do defibrylatoraZoll ma rozmiar
9cm x 9cm x 200 kartęk. Czy w rwiązkl zĘm Zamawiający
oczekuje właśnie takiego papieru?
Jeśli ZamawiEący oczekuje jednak papieru 9x9cm x 100
kartek prosimy o dopuszczenie papieru 9 x 9cm x200 kartek
z iednoczesnvm przęliczeniem wymaganych ilości.

Zamawiający dopuszcza op x 200
karteczek

20. Projekt umowy- §6 pkt. 1.1)a
Cry Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar
umownych w przypadku zvlłoki w dostarczeniu towaru do
części niedostarczonej partii towaru zamiast wartości brutto
umowy, tj. w § 6 ust. 1a projektu umowy zamiast zwrofu
,,kwoĘ brutto określonej w par 4 ust,3 umowy" wpisanie
zwrotu:,,wartości brutto niezrealizowanej dostawy" oraz
zastrzeżenie, że naliczenię kary umownej z |t'luŁu
przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy
nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z
powodu zaległości w zapłacie za towar już przęz
ZamawiĄącego pobrany
Wskazanię 0,5Yo wańości umowy za opóźnienie z
dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do
szkody, którą Szpital może z tego brtufu ponieśó.
Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi
stoi w sprzeczności z istoĘ inst5rtucji kary umownej. Zgodnie
z Orzęcznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia
ż9.1ż.I978r,, [V CR 4401798) o'Kara umowna - jako rażąco
wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu
dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara
umowna - tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483

§ 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia
wierzyciela".
Dostawca nie przewiduje zadnych opóźnień w terminie
dostawy zamówionego przęz Szpital towaru w trakcie
obowiązywania umowy, Jakkolwięk obwarowanię
Wykonawcy 0,5.oń wartości umowy w przypadku zwłoki w
dostawię jedynie części umowy (partii towaru) jest
ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna
szkoda wyrządzona w tęn sposób przęz dostawcę
zamavłiaiącemu nie będzię aż tak dlża. zastrzeżęnie tak

Zgodnie zSWZ,
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wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się
Szpitala kosźem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą
ins§ńucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do
sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

n. Projekt umowy- §6 pkt. 1.1)b i 2)
Czy Zamavłiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej
za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy
zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 1.1) b i 2)
projektu umowy zamiast zwrotu ,,kwoty brutto określonej w
par. 4 ust.3 umowy" wpisanie zwrotu: ,,wartości
niez e alizow anej części umowy"

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od
części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital
możę z tego §rtufu ponieśó. Obwarowanie Wykonawcy tak
wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą
ins§rtucji kary umownej, Zgodnie z Orzęcznictwem Sądu
Najwyższego (Wyrok z dnia29.I2.I978r., [V CR 4401798) "
Kara umowna - jako rażąco wygórowana powinna ulec
zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W
przeciwnym razię kara umowna - tracąc charakter surogatu
odszkodowania (art.483 § 1 k,c,) - prowadziłaby do nie
uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

ZgodniezSWZ.

)J Projekt umowy- §7 pkt. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie
terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z3 na 5-7 dni
roboczych.
Wykonawca, aby wymienió ręklamowany asoffyment musi
najpierw zbadaó zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o
uznaniu reklamacji, Załatwięnię reklamacji wymaga
spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne,
dlatego tez 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 niemozliwego.

§7 projektu umowy otrrymuje
brzmienie:
,,Jeżeli dostarczony towar jest
wadliwy Wykonawca dostarczy towar
wolny od wad. Maksymalnie tęrmin
dostarczenie towaru wolnego od wad
wyno,si 4 dni robocze."

23. Projekt umowy- §12 pkt. 1.2)
Prosimy o uzaleznienię możliwości przedłużenia czasu
obowiąąlwania umowy, w przypadku niezrealizowania
całości zamówienia w okresie 18 miesięcy, od wyrazenia
zgody przęz wykonawcę. W przypadku odpowiedzi
odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który
może zostaó przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy.
Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia
niezbędnvch procedur przetargowy ch przez zamavliaiącego .

Zgodnie zSWZ.

24. Pakiet 8,poz.2
Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?
Czy zamawiający dopuści czepek typu furazerka, z
lamówką około 8 mm, przechodzącą z Ęhs w troki,
wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny
polipropylenowej, o gtatrtaturze 25 glmZ,z warstwą
pochłaniaiacą pot (45 s.lm}) przedniei części o długości

Zarrtawiający oczekuje ęzępka
duzego: przednta część o długości ok.
36 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy,
głębokośó czepka ok. 13 cm, denko o
wymiarach ok. 28 cm x 18 cm. Po
wywinięciu część przednia tworzy
dodatkową warstwę stanowiącą
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ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm
ktZdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach
ok. 20 cm x I2,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmlaT
uniwersalny?

zab ezpieczenie przed potem.

ż5. Pakiet 8,poz.'1,-2
Czy zamawiĄący wydzieli poz. I-2 do osobnego
pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na ńożenię
konkurencyj nej oferty?

Zamawiaj ący nie wydzie li

26. Pakiet 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za
najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilości z zaoŁłągleniem w górę do pełnych
opakowń.

Zarnawiapcy dopuszcza op x 100 szt
z przeltczaniem ilości opakowń do
dwóch miejsc po przecinaku

27. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na
podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy
zgody na wystawianię i przesyłanie faktur, duplikatów
faktur orazich korekt, atakżę not obcipeniowych i not

korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na

wskazany przez siebię adres poczty e-mail, ze

wskazanych w umowie adresów pocńy e-mail
Wykonawcy?

Zamawiający v,ryraza zgodę na
podstawie Ustawy z dnia 09 listopada
20 1 8r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oruz partnerstwie publiczno -

prawnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
zpoźn. zm.). Adres ęmail:
se]<rątąuąl@ szpttalwqe sni a.hotrte- B1.

Przed zawarciem umowy Wykonawca
wskaze swój adres email.

28. 'W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i
umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności

reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 projektu

umowy 5 dniowego terminu narozpatrzenie reklamacji.

§7 projektu umowy otrzymuje
brzmienie:
,rJeżeli dostarczony towar jest
wadliwy Wykonawca dostarczy towar
wolny od wad. Maksymalnie termin
dostarczenie towaru wolnego od wad
wynosi 4 dntrobocze,",

,o Czy w celu miarkowania kar umownych Zanawiający
dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej

umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar
umownych w następuj ących przypadkach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiąącemu kary
umowne w przypadku:

a) niewykonania całości lub części zamówienia w
terminie - w wysokości 0,5"ń kwotv brutto
niezrealizowąnei cześci zamówienia. określonej w § 4

ust. 3, zakużdy dzięń zwłoki, nie więcej jednak niż I0oń

kwoty brutto niezrealizowanęi części zamówienia,
określonejw§4ust.3.

Zgodnte zSWZ.
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b) Iozwązania umowy przez którąkolwiek ze stron

z przyczyn |eżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% kwoty brutto niezrealżowanei cześci
zamówienia. wskazanej w § 4 ust. 3.

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.
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