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                                               Znak Sprawy: ZP/220/72/22                            
Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych w tym materiałów opatrunkowych i akcesoriów okulistycznych oraz odczynników laboratoryjnych na potrzeby SPSK-2.

WYJAŚNIENIE NR 2
Wykonawca nr 7 

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o wyjaśnienie dotyczące treści SWZ : 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
ZADANIE NR 15 
1. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania wkłucia centralnego o następującym składzie: 

1 x serweta włókninowa nieprzylepna 75 x 90 cm 
1 x ręcznik 33 x 30 cm 
1 x kleszczyki plastikowe 14 cm 
5 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość śliwki 
1 x serweta włókninowa nieprzylepna 75 x 90 cm z otworem Ø10 cm 
1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G 1 1/4, czarna (zapakowana) 
1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G 1 1/2, różowa (zapakowana) 
1 x strzykawka Luer Lock 20 ml 
1 x strzykawka Luer Lock 10 ml 
1 x skalpel Fig 11 
1 x pęseta metalowa typu Adson 12 cm 
1 x pojemnik plastikowy 120 ml 
1 x nożyczki metalowo-plastikowe ostre 11 cm 
6 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm 
2 x kompres z gazy bawełnianej 5 x 5 cm 
1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 x 12,5 cm 
1 x imadło Mayo-Hegar, metalowe 12 cm 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego zestawu.

2. Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania wkłucia centralnego o następującym składzie: 

6 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm 
4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki 
1 x kleszczyki plastikowe 14 cm 
1 x pęseta plastikowa 12,5 cm 
1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 x 75 cm 
1 x serweta włókninowa, dwuczęściowa z regulowaną wielkością przylepnego otworu 2 x (45 x 37,5 cm) 
1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana) 
1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana) 
1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana) 
1 x ostrze skalpela 6,5 cm (zapakowane) 
1 x igłotrzymacz 14 cm 
1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 x 15 cm (zapakowany)
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego zestawu.
Wymogiem Zamawiającego jest metalowe imadło 20 cm wchodzące w skład zestawu
                             
ZAPISY SIWZ 
PROJEKT UMOWY 
1. § 11, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie: 

§ 11, ust. 1a- do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy bądź poszczególnych zadań 
§ 11, ust. 1b- do kwoty 0,5% wartości niezrealizowanej bądź reklamowanej partii wyrobów 
§ 11, ust. 1c- do kwoty 10 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów 
Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.     
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w zapisach dotyczących kar umownych.

Wykonawca nr 8 

Zadanie 13, pozycja 1-3
Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje opaski elastycznej o długości 4m w stanie rozciągniętym? Na rynku nie występują opaski elastyczne o takiej długości w stanie relaksacji. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza omyłkę – wymaga opaski 4 m w stanie rozciągniętym. 
W związku z powyższym Zamawiający przekazuje zmodyfikowany Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 13

Zadanie 15, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga próbek sterylnych tożsamych z później dostarczanymi produktami. 

Zadanie 15, pozycja 1, składowa 1
Czy zamawiający dopuści serwetę z laminatu 2-warstwowego 50cm x 75cm (zamiast serwety 45cm x 75cm)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 15, pozycja 1, składowa 2
Czy zamawiający dopuści serwetę z laminatu 2-warstwowego 50cm x 75cm z otworem  o średnicy 7 cm i przylepcem wokół otworu (zamiast serwety 45cm x 75cm i otworem 8cm)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 15, pozycja 1, składowa 11
Czy Zamawiający dopuści imadło metalowe 15cm?         
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.



Zadanie 15, pozycja 2, składowa 3
Czy Zamawiający dopuści imadło metalowe 15cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga imadła 20 cm.

Zadanie 15, pozycja 2, składowa 5
Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninowa barierowa  90cm x 75cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 7cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga otworu 8-10 cm.

Zadanie 15, pozycja 2, składowa 6
Czy Zamawiający dopuści skalpel bezpieczny nr 11P?     
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.



                                                                                                                                      Z poważaniem 
Podpis w oryginale 
DYREKTOR


