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                           WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE 

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ 
58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6 

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640 

______________________________________________________________________________________________ 

 

NZ/638/2020                                                                                            Jelenia Góra, dnia 19.06.2020 r.  

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 
 

 

Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawę różnych wyrobów medycznych dla potrzeb 

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6                               

(NR REFERENCYJNY: ZP/PN/15/05/2020, PUBLIKACJA OGŁOSZENIA DUUE:   NUMER 

OGŁOSZENIA  2020/S 105- 253302 Z DNIA 02.06.2020 R. ).  

 

              Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 

58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak           

w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  
 

ZESTAW 1: 

 
Pytanie nr 1 dotyczy pakietu 14 pozycja 1.0 : 

Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców 

sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w 

przedmiotowym zadaniu portu naczyniowego o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, 

nie wpływających na funkcjonalność : Port naczyniowy o wymiarach podstawa: 29,9 mm x 24 mm. 

Cewnik silikonowy 6,5 Fr o długości 50 cm (długość wystarczająca do założenia portu 

naczyniowego). Możliwe podanie kontrastu przez port pod ciśnieniem do 20,7 bara. W zestawie 

silikonowe pierścienie zabezpieczające widoczne w RTG - 1 szt. 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu 14 pozycja 2.0 :  

do wyboru dwa rozmiary cewnika  

Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców 

sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w 

przedmiotowym zadaniu portu naczyniowego o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, 

nie wpływających na funkcjonalność : Port naczyniowy o wymiarach : membrana portu o średnicy 

9,7mm. Cewnik silikonowy 6,5 Fr oraz 8,5Fr (do wyboru przez Zamawiającego) o długości 50 cm 

(długość wystarczająca do założenia portu naczyniowego). Możliwe podanie kontrastu przez port 

pod ciśnieniem do 20,7 bara. W zestawie silikonowe pierścienie zabezpieczające widoczne w RTG - 

1 szt. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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ZESTAW 2: 
 

 

Pakiet nr 22 

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne  posiadały w 
instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii? Potwierdzenie parametrów w instrukcji 
użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, 
która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Instrukcja stanowi również dokument, który 
obowiązkowo należy przedłożyć w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych.  

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga. 

 
 
Pakiet nr 22 

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że 
zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
 

Pakiet nr 22 

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający  oczekuje, aby gąbki hemostatyczne  osiągały efekt 
hemostazy w ciągu 3-6 minut? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

ZESTAW 3: 

 
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
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Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 

 

 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania osobno pakowanych produktów.  

Należy w takiej sytuacji wycenić każdy z osobnych elementów, rozpisać numery katalogowe 

oraz podać cenę zestawu. Wykonawca w takim wypadku zobowiązany jest do uwzględnienia 

powyższego dopuszczenia w formularzu cenowym w pkt. 1.7 

 

ZESTAW 4: 
 

 

1. Czy Zamawiający w pak. 1 poz. 1.3 dopuści jedną dźwignię zamykająco-spustowa? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

2. Czy Zamawiający w pak. 1 poz. 1.4 dopuści długość ramienia: 16,5 cm; 26,5 cm; 36,5 cm do 

swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

3. Czy Zamawiający w pak. 1 poz. 1.7 dopuści ładunki (szczęki ładunku + ramię ładunku), które 

są podłączane do ramienia staplera? 

Odpowiedź: Tak. 
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4. Czy Zamawiający w pak. 1 poz. 1.8 dopuści kompatybilne ładunki z staplerem poz. 1.1.? 

Odpowiedź: Tak. 

 

5. Czy Zamawiający w pak. 1 poz. 2.1 dopuści  ładunki  liniowe do staplera endoskopowego 

artykulacyjnego - w pełni kompatybilne ze staplerem  o długości ramienia 16,5 cm; 26,5 cm; 

36,5 cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

6. Czy Zamawiający w pak. 1 poz. 2.3 dopuści  zszywki w ładunku zamykające się do 1 mm, 

1.5 mm, 1.8 mm, 2.0 mm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania 

umowy? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

ZESTAW 5: 

 
1. Pytania do pakietu nr. 13 pozycja 1.0: 

Czy zamawiający dopuści aparat o następujących parametrach? 

1.1 
Zamknięty system do bezpiecznego rozpuszczania leku liofilizowanego oraz do 
pobierania roztworu z fiolki. 

1.2 Aparat powinien kompatybilny z korkiem fiolki o średnicy 20 mm 

1.3 Aparat zabezpieczający przed wyciekaniem leku 

1.4 
Aparat całkowicie zabezpieczający przed wydobywaniem się aerozoli i oparów 
substancji pobieranej 

1.5 Aparat z kolcem nakłuwający z tworzywa sztucznego 

1.6 Kolec pierwotnie osłonięty (w celu ochrony przed zakłuciem) 

1.7 Aparat umożliwia pobranie przynajmniej 50 ml płynu 

1.8 Aparat w pełni kompatybilny z cytostatykami 

1.9 Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. 

1.10 Wyrób medyczny wolny od lateksu 

1.11 Wyrób medyczny jałowy 

1.12 Wyrób medyczny jednorazowy 

1.13 Aparat w pełni kompatybilny z łącznikiem z pozycji 2.0 

 

Odpowiedź: Tak. Powyższe dopuszczenie należy uwzględnić w formularzu cenowy.  

 

 

 

mailto:poczta@spzoz.jgora.pl


 

_______________________________________________________________________________________________________________________               

               tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100 

   fax: (075)-75-42-335 

 e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl 

 

 

2. Pytania do pakietu nr. 13 pozycja 2.0: 

Czy zamawiający dopuści łącznik o następujących parametrach 

2.1 Łącznik umożliwiający pobranie leku z fiolki do strzykawki 

2.2 Zakończony złączem kompatybilnym z aparatem z pozycji  1.0 

2.3 Łącznik na stałe nakręcony na strzykawkę, niemożliwe jest jego zdjęcie/odkręcenie 

2.4 
System w pełni szczelny - niemożliwe jest uruchomienie tłoka strzykawki bez 
podłączenia łącznika do wyrobu z pozycji 1.0 lub 3.0 

2.5 W pełni kompatybilny z lekami cytostatycznymi 

2.6 Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. 

2.7 Wyrób medyczny wolny od lateksu 

2.8 Wyrób medyczny jałowy 

2.9 Wyrób medyczny jednorazowy 

2.10 Aparat w pełni kompatybilny z aparatem z pozycji 1.0 oraz 3.0 

 

Odpowiedź: Tak. Powyższe dopuszczenie należy uwzględnić w formularzu cenowy.  

 

3. Pytania do pakietu nr. 13 pozycja 3.0: 

  Czy zamawiający dopuści łącznik o następujących parametrach? 

3.1 
Łącznik umożliwiający przepompowanie leku ze strzykawki zakończonej łącznikiem z 
pozycji 2.0 do cewnika urologicznego 

3.2 Zakończenie stożkowe, cewnikowe  

3.3 
Mechanizm łączenia z wyrobem z pozycji 2.0 - wciskany "na click", nie wymaga 
dodatkowych manualnych operacji 

3.4 W pełni kompatybilny z lekami cytostatycznymi 

3.5 Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. 

3.6 Wyrób medyczny wolny od lateksu 

3.7 Wyrób medyczny jałowy 

3.8 Wyrób medyczny jednorazowy 

3.9 Aparat w pełni kompatybilny z aparatem z pozycji 2.0 
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Odpowiedź: Tak. Powyższe dopuszczenie należy uwzględnić w formularzu cenowy.  

 

ZESTAW 6: 
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Odpowiedź: 

Ad. 1) Tak 

Ad. 2) Zgodnie z SIWZ 

Ad. 3) Zgodnie z SIWZ 

 

Odpowiedź: 

Ad. 1) Zamawiający wymaga klasy minimum Is. 

 Ad. 2) Zgodnie z SIWZ.  

Ad. 3) Zgodnie z SIWZ. 

 

ZESTAW 7: 
 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Pakiet nr 6 

1. Poz. nr 1.0 i 3.0 – W związku z wprowadzeniem opatrunku piankowego nowej generacji 

i  zaprzestania produkcji dotychczasowej wersji zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 

dopuszczenie opatrunku spełniającego wymagania SIWZ z dopuszczeniem aktualnych 

rozmiarów: 

- poz. 1.16 – 10 cm x 10 cm 

- poz. 3.15 – 10 cm x 30 cm – pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 
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Pakiet nr 26 

2. Poz. nr 1.0 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego 
wyjałowionego bez wstawek który: 
- poz. 1.4 – wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS; 

- poz. 1.12 – zapinany na szyi na samoprzylepną taśmę wielokrotnego użytku pozwalającą na zapięcie 

w dowolnym miejscu, regulując rozmiar dekoltu; 

- poz. 1.19 – w rozmiarach: M, L, XL, XXL – pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet nr 27 

3. Poz. nr 1.0 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego 
wyjałowionego bez wstawek który: 
- poz. 1.4 – wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS; 

- poz. 1.12 – zapinany na szyi na samoprzylepną taśmę wielokrotnego użytku pozwalającą na zapięcie 

w dowolnym miejscu, regulując rozmiar dekoltu; 

- poz. 1.26 – w rozmiarach: M, L, XL, XXL; 

- poz. 1.28 – określenie stopnia wzmocnienia fartucha zaznaczone poprzez wszytą lamówkę w 

kolorze czerwonym przy dekolcie - pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

WZÓR UMOWY 

 

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało 

zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka 

(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 

17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę,       

a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” 

Odpowiedź: 

Nie.  

 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy wyrażanie „w wysokości 20% 

niezrealizowanej czesci umowy“ zastąpić wyrażeniem „w wysokości 20% niezrealizowanej czesci 

umowy“.  

Odpowiedź: 

Nie.  
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6. Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły 

wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. 

Proponowane brzmienie: 

Siła Wyższa 

1. Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z 

działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk 

żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie 

mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania 

umowy (siła wyższa).  

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły 

wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i 

ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na 

wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i 

środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.  

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana 

do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających  

z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do 

podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie 

wstrzymuje działanie siły wyższej.  

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na 

czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. 

obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres 

działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień  w wykoananiu umowy na skutek 

działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie 

obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych.  

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej 

utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda 

ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem 

siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w 

przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako 

jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również 

umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub 

niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych 

prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku 

wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających 

na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu. 
Odpowiedź: 

Nie.  
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ZESTAW 8: 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 
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ZESTAW 9: 

 

Pakiet 22 poz.1.3; poz.2.3, poz.3.3 

Czy Zamawiający dopuści gąbkę hemostatyczną o okresie wchłaniania 3-4 tygodnie?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytania do Umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych  zapisów: 

Siła Wyższa 

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności 

za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

2.Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz 

niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia 

proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, 

epidemie, akty administracji państwowej itp.  

3.  W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i 

ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji 

Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z 

Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla 

realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.  

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze 

wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz 

płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.  

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony 

postanowiły inaczej. 

Odpowiedź: 

Nie.  

 

 

Pytanie do umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych  zapisów: 

1)Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w 

produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na 

etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne 

ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać 

dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania 

obecnej sytuacji, 

2)Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest czasowe odstąpienia 

przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw cząstkowych określonych w Umowie 

oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów. 
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Odpowiedź: 

Nie.  

 

ZESTAW 10: 
Pakiet nr 1 

Poz.1 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękojeści staplera endoskopowego                 
z wbudowaną artykulacją o długości ramienia 31,8cm, 37cm, 46,8cm. 

Odpowiedź: Tak. 

 
 
Poz.2 

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ładunków 60mm do staplera 
endoskopowego z pozycji ze zszywkami do wyboru zamykającymi się do 0,75mm, 
1,0mm, 1,5mm, 1,75mm, 2,0mm. 

Odpowiedź: Tak. 

 

ZESTAW 11: 
Pakiet 26, 27 

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w serwetkę z włókniny? 

Odpowiedź: Tak. 

 

 

Pakiet 26, 27 

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach: M, L, XL, XXL, XXXL? 

Odpowiedź: Tak. 

 

 

Pakiet 26, 27, 28 

Czy Zamawiający, w celu lepszej identyfikacji, oczekuje fartuchów z oznaczeniem rozmiaru poprzez 

kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur 

widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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ZESTAW 12: 

 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

ZESTAW 13: 
Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 26 i 27 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 26 i 27 fartuchów chirurgicznych w rozmiarach 
oznaczonych M, L, XL i XXL? 

Odpowiedź: Tak. 

 

ZESTAW 14: 

 

Odpowiedź: Wycenić należy jedną sztukę – jeden pojedynczy klips. Ilości dotyczą 

pojedynczych sztuk. 
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ZESTAW 15: 
Pakiet 11, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie aparatu do pobierania leku z fiolki który: posiada filtr 

bakteryjny 0,2 um, mała objętość wypełnienia i nieznaczna siła nakłucia zapewniają łatwość aspiracji płynów, 

odporny na alkohole i tłuszcze, zabezpieczone zaworem bezigłowym, złącze do strzykawki kompatybilne z 

Luer-Lock. Nie zawiera lateksu PCV, DEHP, szczelne połączenie, opakowanie folia papier, sterylizowane 

tlenkiem etylenu?? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

ZESTAW 16: 

 

Pakiet 26 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści  fartuchy o następujących parametrach: 

- wykonane z włókniny polipropylenowej SMS o gram. 35g/m2 

- zapakowane z ręczniczkami włókninowymi o gra. 40g/m2 

- w rozmiarach: L, XL, XXL, XXXL 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź: Tak. 

 

 

Pakiet 27 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści  fartuchy o następujących parametrach: 

- wykonane z włókniny polipropylenowej SMS o gram. 35g/m2 

- wzmocnienia polipropylenowo- polietylenowe 

- zapakowane z ręczniczkami włókninowymi o gra. 40g/m2 

- w rozmiarach: L, XL, XXL, XXXL 

- wytrzymałość na rozerwania w strefie krytycznej min. 98 kPa 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź: Tak. 

 

 

Pytanie dot. projektu umowy:  

1.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1, 3, 4 i 7 wzoru umowy słowa „opóźnienia”, „opóźnienie” 

zostało zastąpione słowem „zwłoki”, „zwłoka”? 

Uzasadnione jest aby sankcja w postaci kary umownej lub odstąpienia od umowy była 

stosowana tylko w przypadku zwłoki (czyli opóźnienia zawinionego przez Wykonawcę), nie zaś w 

przypadku wszelkich opóźnień, czyli także niezawinionych przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia 

rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z 
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wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna 

należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc 

tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba 

Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do 

dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie 

wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich 

zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia 

świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej 

jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.” 

Odpowiedź: 

Nie.  

2.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane 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 przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego 

wykonywania umowy (tak jak w przypadku opisanym w § 6 ust. 2 wzoru umowy). Takie wezwanie 

najprawdopodobniej wystarczająco 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. 

Odpowiedź: 

Nie.  

3.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy słowa „nie mniej niż 100 zł” zostało 

zastąpione słowem „nie mniej niż 50 zł.”? 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

ZESTAW 17: 
Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 26 poz. 1: 

1.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów chirurgicznych 
owiniętych w serwetę włókninową 60x60 cm. Fartuch zapakowany  
z ręcznikami wiskozowymi (2 szt.). Fartuchy dostępne w rozmiarach: M, L, XL, XXL, XXXL. Pozostałe wymagania zgodnie 
z SIWZ. 

Odpowiedź: Tak. 

 
 
Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 27 poz. 1: 

2.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów chirurgicznych 
owiniętych w serwetę włókninową 60x60 cm. Fartuch zapakowany  
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z ręcznikami wiskozowymi (2 szt.). Fartuch posiada wzmocnienia wykonane z laminatu polipropylenu i polietylenu o 
gramaturze 40 g/m2. Fartuchy dostępne w rozmiarach: M, L, XL, XXL, XXXL. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Tak. 

 

ZESTAW 18: 

 

Pakiet nr 11 pozycja 1.3 

Czy Zamawiający dopuści filtr z możliwością odpięcia od przyrządu? 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pakiet nr 11 pozycja 1.4 

Czy Zamawiający dopuści filtr z z klapką? 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pakiet nr 11 pozycja 1.8 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Igła pokryta obojętnym chemicznie środkiem poślizgowym”? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że wprowadza modyfikacje do formularza cenowego pkt. 1.8 na treść: 

„Igła pokryta obojętnym chemicznie środkiem poślizgowym lub zastosowania takiego rozwiązania, które 
zapewni bardzo łatwe przejście igły przez gumowy korek.”  
Ponadto w kolumnie „B” modyfikuje się zapis  na : „ TAK, podać” .  
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe zmiany w formularzu cenowym. 

 

Pakiet nr 11 pozycja 1.14 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Aparat bez filtra do przesączania pobieranego płynu”? 

Odpowiedź: Nie. 

 

 

Pakiet nr 11 pozycja 1.19 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Opakowanie bezpośrednie posiada zaznaczone miejsce ułatwionego 

otwierania”? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pakiet nr 24 pozycja 1.7 

Czy Zamawiający dopuści rozmiary: 0, 1, 2? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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ZESTAW 19: 
Dotyczy pakietu 34 

Pytanie  

Dotyczy pkt. 1.3.2, załącznik nr. 1 

Czy zamawiający dopuści masę cząsteczkową 2 500 000 ( zamiast 2 400 000)? 

Odpowiedź: Nie. 

 

 

Pytanie 

Dotyczy pkt. 1.3.3, załącznik nr. 1 

Czy zamawiający dopuści lepkość 25 000 ( zamiast 39 000)? 

Odpowiedź: Nie. 

 

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 2 ust.8 projektu umowy w następującym brzmieniu: 

„W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy stawek podatku od towarów i usług, związanych z przedmiotem 

zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.), zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; zmian zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których 

wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w umowie, ulegnie odpowiednim zmianom.   

Uzasadnienie: 

- konieczność ujęcia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianami zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych przewiduje art. 142 ust. 5 pkt 4) ustawy PZP. 

- konieczność ujęcia zmiany Wynagrodzenia w związku ze zmianą wysokości minimalnej stawki godzinowej przewiduje 

art. 142 ust. 5 pkt 2) ustawy PZP. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis § 2 ust.8 projektu umowy (dot. pakietu nr 1-13, 15-30,32-34) na treść jak w pytaniu, jako 

pkt.8.1 .  

Ponadto w projekcie umowy (dot. pakietu nr 14,31) w § 2  dodaje się ust.11 o treści :  
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„1. W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy stawek podatku od towarów i usług, związanych z przedmiotem 

zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.), zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; zmian zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których 

wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w umowie, ulegnie odpowiednim zmianom.   

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 2 ust.9 projektu umowy poprzez dodanie kolejnego zdania w następującym 

brzmieniu: 

„W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy stawek podatku od towarów i usług - zmniejszenie lub 

zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od  towarów i usług związanych z 

przedmiotem zamówienia (zmianie ulega stawka VAT i cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian) nastąpi 

automatycznie z dniem wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie i nie 

wymaga przedłożenia wniosku ani zmiany umowy w formie aneksu do umowy.” 

Uzasadnienie: 

Wykonawca nie ma żadnego wpływu na wysokość stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany przepisów 

w tym zakresie, nowa stawka powinna obowiązywać automatycznie bez konieczności zawierania aneksu do umowy. 

Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, wartość netto towarów stanowi dla Wykonawcy ekwiwalent ekonomiczny za jego 

świadczenia, wartość netto nie ulegnie zmianie. 

Odpowiedź: 

Nie.  

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §2  ust. 12 projektu umowy? 

Uzasadnienie: 

Umowa o zamówienie publiczne powinna zapewniać stabilność stosunku umownego, w szczególności w zakresie kwestii 

ceny. Przyznanie Zamawiającemu prawa do korzystania z promocji  i upustów stoi w istotnej sprzeczności ekonomicznej 

z interesem Wykonawcy, który nie widzi uzasadnienia obniżenia ceny w takim przypadku. Cena ofertowa jest bowiem 

kalkulacją uwzględniająca prognozę zarówno obniżek jak i podwyżek cen w taki sposób aby zapewnić Wykonawcy 

rentowność.  

Odpowiedź: 

Nie.  
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Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę  §3 ust. 1 projektu umowy poprzez określenie terminów wskazanych w §3 ust. 1 

w dniach i godzinach roboczych? 

Uzasadnienie: 

Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy, zasadnym jest więc 

posługiwanie się jednostkami roboczymi. Co prawda umowa przewiduje, że dostawy mają odbywać się w dni robocze, 

ale gdyby zamówienie zostało złożone w piątek po południu, Wykonawca mógłby mieć realnie tylko kilka godzin na 

zorganizowanie dostawy.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 3 ust. 6 projektu umowy  

w następującym brzmieniu:  

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do ilości przedmiotowego asortymentu 

oraz cykliczności dostaw, jednakże jest zobowiązany zrealizować umowę przynajmniej w 80% jej całkowitej wartości  

i w takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o jej zrealizowanie.”? 

Uzasadnienie: 

Zamawiający musi wskazać pewien minimalny poziom zamówień, który zrealizuje bez względu na okoliczności. 

Zadeklarowanie przez Zamawiającego, że zakupi towary o wartości przynajmniej 80% wartości całkowitej umowy 

umożliwi Wykonawcy rzetelne i racjonalne skalkulowanie ryzyka, aby oferta była jak najkorzystniejsza dla obu stron. 

Odpowiedź: 

Nie.  

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §3 ust. 7 umowy w następującym brzmieniu:  

„W przypadku zawinionego przez Wykonawcę niedostarczenia w terminie zamówionej części asortymentu, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakupu towaru u innego dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

„Wykonawca zobowiązany będzie do wyrównania różnicy w cenie towaru zamówionego u  innego dostawcy.”? 

Uzasadnienie: 

- Zakup zastępczy powinien być dopuszczalny, gdy brak terminowej dostawy wynika z wyłącznej winy Wykonawcy,        

a nie okoliczności, za które on nie odpowiada; 

- Wykonawca nie ma żadnego wpływu na koszty dostawy towaru, nie jest w stanie ocenić ich racjonalności oraz 

konieczności ich poniesienia. Dlatego też w przypadku zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić 

Zamawiającemu jedynie różnicę w cenie towaru; 

Odpowiedź: 

Nie.  
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Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z § 3 umowy ustępu nr 8? 

Uzasadnienie: 

Umowa zawarta na czas oznaczony może być rozwiązana jedynie  

w wyjątkowych sytuacjach. Wykonawca nie ma żadnego wpływu na sytuację Zamawiającego, jego kondycję finansową 

lub współpracę z NFZ.  

Odpowiedź: 

Nie.  

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §5 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: 

 „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym 

Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 

- braków ilościowych w ciągu 48 godzin w dni robocze od otrzymania reklamacji, 

- wad jakościowych w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego asortymentu od Zamawiającego, 

- w przypadku wad ukrytych w ciągu…..dni roboczych od jednoznacznego stwierdzenia istnienia wady.”?  

Uzasadnienie: 

- Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy, zasadnym jest więc 

posługiwanie się jednostkami roboczymi; 

- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez zbadania reklamowanego towaru, termin na jej 

rozpatrzenie powinien więc być liczony od momentu dostarczenia Wykonawcy reklamowanej partii towarów; 

Odpowiedź: 

Nie.  

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §5 ust. 6 projektu umowy poprzez określenie terminu wskazanego w §5 ust. 6 

umowy w dniach roboczych? 

Uzasadnienie: 

Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy, zasadnym jest więc 

posługiwanie się jednostkami roboczymi; 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §6 ust. 1-4 umowy w następującym brzmieniu: 
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 „1. W razie czterokrotnej zwłoki dostaw w okresie objętym umową, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia 

od niezrealizowanej części umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niezrealizowanej części umowy także w przypadku, jeżeli 

Wykonawca mimo uprzedniego wezwania na piśmie i wyznaczenia terminu dodatkowego do usunięcia uchybienia, 

czterokrotnie uchybia innym istotnym postanowieniom umowy. 

3.  W przypadku zwłoki w dostawie zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy 

naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,5 % wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy nie mniej 

niż 50 zł dziennie, nie więcej jednak niż 10 % wartości netto tej dostawy. 

4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy. W przypadku odstąpienia od umowy kary 

naliczone za zwłokę do czasu rozwiązania umowy, kumulują się z karą za odstąpienie.”? 

Uzasadnienie: 

- Mianem „opóźnienia” określa się każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc 

opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. z działania siły wyższej, a nawet 

Zamawiającego, co sprawia, iż niezasadne jest wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec Wykonawcy w przypadku 

opóźnienia, a tylko w przypadku zwłoki, która jest okolicznością zawioną przez Wykonawcę; 

- Z uwagi na to, że umowa dotyczy sukcesywnej dostawy towarów, odstąpienie od niej może dotyczyć wyłącznie jeszcze 

jej niezrealizowanej części. W przeciwnym wypadku strony musiałyby zwrócić sobie to, co wzajemnie świadczyły; 

- Odstąpienie od niezrealizowanej części umowy powinno być dopuszczalne w przypadku powtarzających się 

(czterokrotnie) istotnych uchybień przez Wykonawcę, uprawnienie Zamawiającego umożliwiające mu odstąpienie           

w przypadku jednorazowego, nawet nieistotnego naruszenia umowy jest zbyt daleko idące;  

- Prosimy o rozważenie naliczania kar umownych od kwoty netto,  

a nie brutto wynagrodzenia, ponieważ to kwota netto określa wartość zobowiązania wykonawcy (art. 32 PZP), zaś kwota 

VAT składająca się na wynagrodzenie brutto jest tylko podatkiem, którego płatnikiem jest Wykonawca; 

- Minimalna kara umowna za zwłokę w wysokości 100 zł jest zbyt wygórowana, prosimy o jej obniżenie do 50 zł; 

- Maksymalny próg kar umownych w wysokości 30% wartości całkowitego wynagrodzenia jest zbyt wygórowany              

i zdecydowania przekracza wysokość ewentualnej szkody, jaką może ponieść Zamawiający. Należy pamiętać, że kara 

umowna ma być substratem odszkodowania i nie powinna prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem 

Wykonawcy; 

Odpowiedź: 

Nie.  

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §6 ust. 7 projektu umowy w następującym brzmieniu: 
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 „Niezależnie od kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy, Zamawiający w razie zwłoki Wykonawcy może, po 

pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu ostatecznego terminu wykonania obowiązków, powierzyć 

wykonanie umowy jak również zlecić wykonywanie określonych dostaw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. To 

samo dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem umowy lub poszczególnych dostaw w taki 

sposób, że istnieje realne zagrożenie, że nie wykona umowy lub poszczególnych dostaw w terminie. Wykonawca 

zobowiązany będzie do zwrotu różnicy w cenie towaru zakupionego od innego dostawcy.”? 

Uzasadnienie: 

- Mianem „opóźnienia” określa się każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc 

opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. z działania siły wyższej, a nawet 

Zamawiającego, co sprawia, iż niezasadne jest wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec Wykonawcy w przypadku 

opóźnienia, a tylko w przypadku zwłoki, która jest okolicznością zawioną przez Wykonawcę; 

- Wykonawca nie ma żadnego wpływu na koszty dostawy towaru, nie jest w stanie ocenić ich racjonalności oraz 

konieczności ich poniesienia. Dlatego też w przypadku zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić 

Zamawiającemu jedynie różnicę w cenie towaru; 

Odpowiedź: 

Nie.  

 

 Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie §6 ust. 8 projektu umowy? 

Uzasadnienie: 

Wykonawca nie ma wpływu na wykonanie zastępcze. Zapis narusza zasadę równowagi kontraktowej stron 

Odpowiedź: 

Nie.  

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego § w projekcie umowy w następującym brzmieniu:  

„Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy będące wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, bądź 

innej epidemii, pod warunkiem, że bez zbędnej zwłoki poinformuje Zamawiającego o ww. okolicznościach i ich 

wpływie na brak możliwości wykonania lub brak możliwości należytego wykonania umowy oraz, że niezwłocznie 

po ustąpieniu ww. okoliczności podejmie się wykonywania/należytego wykonywania umowy.” ? 

Uzasadnienie: 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku, Wykonawca zwraca 

się z prośbą o doprecyzowanie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia obowiązkom umownym, 

które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub innej epidemii (jeśli taka wystąpi). Wskazane 
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okoliczności pozostają poza kontrolą Stron umowy, wobec czego w takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić 

negatywnych konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o ile poinformuje Zamawiającego bez 

zwłoki o zaistniałych utrudnieniach i ich wpływie na zobowiązania umowne i niezwłocznie podejmie się działań 

mających na celu wykonanie/należyte wykonane umowy po ustąpieniu ww. Okoliczności 

Odpowiedź: 

Nie.  

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 2 ust.7 projektu umowy w następującym brzmieniu: 

„7. Zmiany, w trakcie realizacji umowy zawartej na czas dłuższy niż 12 miesięcy: 

• stawek podatku od towarów i usług, związanych z przedmiotem zamówienia, 

•  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych 

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.   

z 2018 r., poz. 2177 ze zm.), pracowników zatrudnionych u Wykonawcy przy wykonywaniu niniejszej umowy,  

• zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pracowników Wykonawcy zatrudnionych przy wykonywaniu niniejszej umowy; 

• zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie      
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), 

mogą stanowić podstawę zmiany wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy na zasadach określonych w ust. 8, 

jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.” 

Uzasadnienie: 

- konieczność ujęcia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianami zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych przewiduje art. 142 ust. 5 pkt 4) ustawy PZP. 

- konieczność ujęcia zmiany Wynagrodzenia w związku ze zmianą wysokości minimalnej stawki godzinowej przewiduje 

art. 142 ust. 5 pkt 2) ustawy PZP. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę do zapisu projektu umowy (dot. pakietu nr 1-13, 15-30, 

32-34) i projektu umowy (dot. pakietu 14,31)  w  § 2 ust.7  na treść  jak w pytaniu.  

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 2 ust.8 projektu umowy w następującym brzmieniu: 

„8.Wykonawca  jest obowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.), 

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
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kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), na koszty wykonania zamówienia potwierdzone powołaniem się na stosowne 

przepisy, i przedstawić propozycję nowego wynagrodzenia netto/brutto. Zmiana wynagrodzenia następują po uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy i dotyczy wyłącznie części Zamówienia realizowanego po dniu 

wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, każdej ze stron 

przysługiwał będzie 3 miesięczny okres wypowiedzenia umowy z przyczyn niezależnych od każdej ze stron.                      

W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy stawek podatku od towarów i usług - zmniejszenie lub 

zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od  towarów i usług związanych z 

przedmiotem zamówienia (zmianie ulega stawka VAT i cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian) nastąpi 

automatycznie z dniem wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie i nie 

wymaga przedłożenia wniosku ani zmiany umowy w formie aneksu do umowy.” 

Uzasadnienie: 

- Wykonawca nie ma żadnego wpływu na wysokość stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany przepisów 

w tym zakresie, nowa stawka powinna obowiązywać automatycznie bez konieczności zawierania aneksu do umowy. 

Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, wartość netto towarów stanowi dla Wykonawcy ekwiwalent ekonomiczny za jego 

świadczenia, wartość netto nie ulegnie zmianie. 

- doprecyzowanie postanowienia, w związku z treścią art. 142 ust. 5 pkt 2 i pkt 4 pzp 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający zmienia zapis § 2 ust.8 projektu umowy (dot. pakietu nr 1-13, 15-30,32-34) na treść jak w pytaniu, jako 

pkt.8.2.  

Ponadto w projekcie umowy (dot. pakietu nr 14,31) w § 2  dodaje się ust.11 o treści :  

 

„ 11.2. Wykonawca  jest obowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.), 

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), na koszty wykonania zamówienia potwierdzone powołaniem się na stosowne 

przepisy, i przedstawić propozycję nowego wynagrodzenia netto/brutto. Zmiana wynagrodzenia następują po uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy i dotyczy wyłącznie części Zamówienia realizowanego po dniu 

wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, każdej ze stron 

przysługiwał będzie 3 miesięczny okres wypowiedzenia umowy z przyczyn niezależnych od każdej ze stron.                      

W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy stawek podatku od towarów i usług - zmniejszenie lub 

zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od  towarów i usług związanych            

z przedmiotem zamówienia (zmianie ulega stawka VAT i cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian) nastąpi 
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automatycznie z dniem wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie i nie 

wymaga przedłożenia wniosku ani zmiany umowy w formie aneksu do umowy.” 

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę  §3 ust. 1 projektu umowy poprzez określenie terminów wskazanych w §3 ust. 1 

w dniach i godzinach roboczych? 

Uzasadnienie: 

Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy, zasadnym jest więc 

posługiwanie się jednostkami roboczymi.  

Odpowiedź: 

Nie.  

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie § 3 ust. 2 i ust.2.1. projektu umowy? 

Uzasadnienie: 

Wykonawca nie jest w stanie dokonywać bieżącej kontroli depozytu. To po stronie Zamawiającego powinien być 

obowiązek bieżącej  kontroli sprzętu pod względem ilościowym i jakościowym. Wymiana wyrobu na 1 miesiąc przed 

upływem ważności  jest niemożliwa, bowiem taki produkt  jest bezwartościowy  dla Wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Nie.  

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 3 ust.11 projektu umowy  

w następującym brzmieniu:  

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do ilości przedmiotowego asortymentu 

oraz cykliczności dostaw, jednakże jest zobowiązany zrealizować umowę przynajmniej w 80% jej całkowitej wartości  

i w takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o jej zrealizowanie.”? 

Uzasadnienie: 

Zamawiający musi wskazać pewien minimalny poziom zamówień, który zrealizuje bez względu na okoliczności. 

Zadeklarowanie przez Zamawiającego, że zakupi towary o wartości przynajmniej 80% wartości całkowitej umowy 

umożliwi Wykonawcy rzetelne i racjonalne skalkulowanie ryzyka, aby oferta była jak najkorzystniejsza dla obu stron. 

Odpowiedź: 

Nie.  
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Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §3 ust. 12 umowy w następującym brzmieniu:  

„W przypadku zawinionego przez Wykonawcę niedostarczenia w terminie zamówionej części asortymentu, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakupu towaru u innego dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wyrównania różnicy w cenie towaru zamówionego u  innego dostawcy.”? 

Uzasadnienie: 

- Zakup zastępczy powinien być dopuszczalny, gdy brak terminowej dostawy wynika z wyłącznej winy Wykonawcy,       

a nie okoliczności, za które on nie odpowiada; 

- Wykonawca nie ma żadnego wpływu na koszty dostawy towaru, nie jest w stanie ocenić ich racjonalności oraz 

konieczności ich poniesienia. Dlatego też w przypadku zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić 

Zamawiającemu jedynie różnicę w cenie towaru; 

Odpowiedź: 

Nie.  

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z § 3 umowy ustępu nr 13? 

Uzasadnienie: 

Umowa zawarta na czas oznaczony może być rozwiązana jedynie  

w wyjątkowych sytuacjach. Wykonawca nie ma żadnego wpływu na sytuację Zamawiającego, jego kondycję finansową 

lub współpracę z NFZ.  

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §3 ust. 14 umowy w następującym brzmieniu: 

„14. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym raz w trakcie trwania umowy przeszkoli nieodpłatnie personel               

w zakresie technik implantacji oraz obsługi zaoferowanego sprzętu” 

Uzasadnienie: 

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 1 szkolenia w trakcie trwania umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z § 3 ust. 17 projektu umowy? 

Uzasadnienie: 

Skoro umowa wygasła to brak podstaw do zatrzymania sprzętu  na warunkach umowy.  
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Odpowiedź: 

Nie.  

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §3 projektu umowy  kolejnych ustępów w następującym brzmieniu:  

„ W trosce o należytą gospodarkę materiałową, Zamawiający zobowiązuje się zużywać wyroby w ramach danego 

asortymentu począwszy od tego o najkrótszej dacie przydatności. 

 Raz w roku kalendarzowym Wykonawca ma prawo przeprowadzić spis z natury. 

Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę za wyroby zaginione, uszkodzone oraz za te, których termin 

przydatności w momencie likwidacji mini banku będzie krótszy niż 9 miesięcy. 

Zamawiający odpowiada za zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania wyrobów w mini banku.         

W przypadku stwierdzenia, że nie są one spełnione, Wykonawca ma prawo natychmiast odebrać wyroby z mini 

banku” 

Uzasadnienie: 

- Zamawiający powinien zużywać wyroby począwszy od tego o najkrótszej dacie przydatności, rozwiązanie takie 

minimalizuje liczbę odpadów (przeterminowanych produktów); 

- Wykonawca powinien mieć możliwość przeprowadzenia spisu z natury przynajmniej raz w roku; 

- Zamawiający powinien odpowiadać za zgubienie oraz uszkodzenie powierzonych mu produktów. Ponadto Wykonawca 

powinien mieć prawo wystawić mu fakturę za wyroby o dacie przydatności krótszej niż 9 miesięcy, gdyż stają się one w 

zasadzie bezwartościowe (Wykonawca nie będzie mógł ich już sprzedać). Jeśli jednak Zamawiający będzie stosował się 

do zasad gospodarki materiałowej, ryzyko wystąpienia takiej sytuacji zostanie znacząco zminimalizowane; 

- Wykonawca powinien mieć prawo odebrać towary z magazynu, jeżeli są one przechowywane nieprawidłowe. Stanowią 

one jego własność, o którą chce on należycie zadbać; 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §5 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: 

 „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym 

Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 

- braków ilościowych w ciągu 48 godzin w dni robocze od otrzymania reklamacji, 

- wad jakościowych w ciągu 5 dni od otrzymania reklamowanego asortymentu od Zamawiającego, 

- w przypadku wad ukrytych w ciągu…..dni roboczych od jednoznacznego stwierdzenia istnienia wady.”?  

Uzasadnienie: 

- Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy, zasadnym jest więc 

posługiwanie się jednostkami roboczymi; 
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- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez zbadania reklamowanego towaru, termin na jej 

rozpatrzenie powinien więc być liczony od momentu dostarczenia Wykonawcy reklamowanej partii towarów; 

Odpowiedź: 

Nie.  

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §5 ust. 3, ust. 6 projektu umowy poprzez określenie terminu wskazanego               

w §5 ust. 3, ust. 6 umowy w godzinach, dniach roboczych? 

Uzasadnienie: 

Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy, zasadnym jest więc 

posługiwanie się jednostkami roboczymi; 

Odpowiedź: 

Nie.  

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §6 ust. 1-4 umowy w następującym brzmieniu: 

 „1. W razie czterokrotnej zwłoki dostaw w okresie objętym umową, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia 

od niezrealizowanej części umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niezrealizowanej części umowy także w przypadku, jeżeli 

Wykonawca mimo uprzedniego wezwania na piśmie i wyznaczenia terminu dodatkowego do usunięcia uchybienia, 

czterokrotnie uchybia innym istotnym postanowieniom umowy. 

3.  W przypadku zwłoki w dostawie zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy 

naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,5 % wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy nie mniej 

niż 50 zł dziennie, nie więcej jednak niż 10 % wartości netto tej dostawy. 

4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy. W przypadku odstąpienia od umowy kary 

naliczone za zwłokę do czasu rozwiązania umowy, kumulują się z karą za odstąpienie.”? 

Uzasadnienie: 

- Mianem „opóźnienia” określa się każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc 

opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. z działania siły wyższej, a nawet 

Zamawiającego, co sprawia, iż niezasadne jest wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec Wykonawcy w przypadku 

opóźnienia, a tylko w przypadku zwłoki, która jest okolicznością zawioną przez Wykonawcę; 

- Z uwagi na to, że umowa dotyczy sukcesywnej dostawy towarów, odstąpienie od niej może dotyczyć wyłącznie jeszcze 

jej niezrealizowanej części. W przeciwnym wypadku strony musiałyby zwrócić sobie to, co wzajemnie świadczyły; 
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- Odstąpienie od niezrealizowanej części umowy powinno być dopuszczalne w przypadku powtarzających się 

(czterokrotnie) istotnych uchybień przez Wykonawcę, uprawnienie Zamawiającego umożliwiające mu odstąpienie             

w przypadku jednorazowego, nawet nieistotnego naruszenia umowy jest zbyt daleko idące;  

- Prosimy o rozważenie naliczania kar umownych od kwoty netto,  

a nie brutto wynagrodzenia, ponieważ to kwota netto określa wartość zobowiązania wykonawcy (art. 32 PZP), zaś kwota 

VAT składająca się na wynagrodzenie brutto jest tylko podatkiem, którego płatnikiem jest Wykonawca; 

- Minimalna kara umowna za zwłokę w wysokości 100 zł jest zbyt wygórowana, prosimy o jej obniżenie do 50 zł; 

- Maksymalny próg kar umownych w wysokości 30% wartości całkowitego wynagrodzenia jest zbyt wygórowany            

i zdecydowania przekracza wysokość ewentualnej szkody, jaką może ponieść Zamawiający. Należy pamiętać, że kara 

umowna ma być substratem odszkodowania i nie powinna prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem 

Wykonawcy; 

Odpowiedź: 

Nie.  

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §6 ust. 7 projektu umowy w następującym brzmieniu: 

 „Niezależnie od kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy, Zamawiający w razie zwłoki Wykonawcy może, po 

pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu ostatecznego terminu wykonania obowiązków, powierzyć 

wykonanie umowy jak również zlecić wykonywanie określonych dostaw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.             

To samo dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem umowy lub poszczególnych dostaw w taki 

sposób, że istnieje realne zagrożenie, że nie wykona umowy lub poszczególnych dostaw w terminie. Wykonawca 

zobowiązany będzie do zwrotu różnicy w cenie towaru zakupionego od innego dostawcy.”? 

Uzasadnienie: 

- Mianem „opóźnienia” określa się każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc 

opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. z działania siły wyższej, a nawet 

Zamawiającego, co sprawia, iż niezasadne jest wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec Wykonawcy w przypadku 

opóźnienia, a tylko w przypadku zwłoki, która jest okolicznością zawioną przez Wykonawcę; 

- Wykonawca nie ma żadnego wpływu na koszty dostawy towaru, nie jest w stanie ocenić ich racjonalności oraz 

konieczności ich poniesienia. Dlatego też w przypadku zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić 

Zamawiającemu jedynie różnicę w cenie towaru; 

 Odpowiedź: 

Nie.  

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie §6 ust. 8 projektu umowy? 
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Uzasadnienie: 

Wykonawca nie ma wpływu na wykonanie zastępcze. Zapis narusza zasadę równowagi kontraktowej stron 

 Odpowiedź: 

Nie.  

 

Pytanie  

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego § w projekcie umowy w następującym brzmieniu:  

„Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy będące wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, bądź 

innej epidemii, pod warunkiem, że bez zbędnej zwłoki poinformuje Zamawiającego o ww. okolicznościach i ich 

wpływie na brak możliwości wykonania lub brak możliwości należytego wykonania umowy oraz, że niezwłocznie 

po ustąpieniu ww. okoliczności podejmie się wykonywania/należytego wykonywania umowy.” ? 

Uzasadnienie: 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku, Wykonawca zwraca 

się z prośbą o doprecyzowanie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia obowiązkom umownym, 

które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub innej epidemii (jeśli taka wystąpi). Wskazane 

okoliczności pozostają poza kontrolą Stron umowy, wobec czego w takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić 

negatywnych konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o ile poinformuje Zamawiającego bez 

zwłoki o zaistniałych utrudnieniach i ich wpływie na zobowiązania umowne i niezwłocznie podejmie się działań 

mających na celu wykonanie/należyte wykonane umowy po ustąpieniu ww. okoliczności 

Odpowiedź: 

Nie.  

ZESTAW 20: 

 

Pakiet 6 poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w  rozmiarze 10cmx10cm, spełniającego 

pozostałe wymogi SIWZ. 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pakiet 6 poz.2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w  rozmiarze 12,5cmx12,5cm lub 

17,5cmx17,5cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. 

Odpowiedź: Tak, dopuszcza 17,5 x 17,5 cm 
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Pakiet 6 poz.3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w  rozmiarze 21cmx21cm, spełniającego 

pozostałe wymogi SIWZ. 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pakiet 26 poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o kroju prostym posiadającego 

rękawy klejone, pakowanego podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, dostępnego w 

rozmiarach: S/M (długość 115cm), L (długość 120cm), XL (długość 130cm), XL (długość 140cm), 

XLL (długość 150cm), 2XLL (długość 160cm). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pakiet 26 poz.2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o kroju prostym posiadającego 

rękawy klejone, pakowanego podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, dostępnego w 

rozmiarach: S/M (długość 115cm), L (długość 120cm), XL (długość 140cm), XLL (długość 150cm), 

2XLL (długość 160cm). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Nie. 

 

ZESTAW 21: 

 
Odpowiedź: Tak.  Zamawiający wyraża zgodę,. W związku z tym Wykonawca zobowiązany 

jest do ujęcia powyższej modyfikacji w formularzu oferty. 

 

 

mailto:poczta@spzoz.jgora.pl


 

_______________________________________________________________________________________________________________________               

               tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100 

   fax: (075)-75-42-335 

 e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl 

 

 

 
Odpowiedź: Nie. 

 

Odpowiedź: Nie. 

 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Odpowiedź: Tak. W związku z tym ulega zmianie  § 4 ustęp 3 na treść jak niżej: 

 

„Do jednego zamówienia należy dostarczyć tylko jedną fakturę. Zamawiający nie dopuszcza 

wystawiania kilku faktur do jednego zamówienia (dzielenia zamówienia na kilka faktur). 

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia do jednego zamówienia więcej niż jednej 

faktury w wypadku braków ilościowych i konieczności dosłania brakującej części towaru 

objętego zamówieniem.” 

 

 

 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

Odpowiedź: Nie. 
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Odpowiedź: 

Nie.  

 

Odpowiedź: 

Nie.  

 

ZESTAW 22: 

 

Odpowiedź: Nie. 
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Odpowiedź: 

Nie.  

 

ZESTAW 23: 

 

1. Pakiet 2 poz. 3.0 
Czy Zamawiający miał na myśli końcówkę do noża harmonicznego – bipolarny instrument 

elektrochirurgiczny – pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza końcówkę do noża harmonicznego – w formie bipolarnego 

instrumentu elektrochirurgicznego – pozostałe parametry bez zmian. 

 

2. Pakiet 2 poz. 1.0 
Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 2 Pozycja nr 1.0 są 

pakowane przez wytwórcę po 6 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy 

wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do 

treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w 

pełnych opakowaniach? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

3. Pakiet 2 poz. 2.0 
Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 2 Pozycja nr 2.0 są 

pakowane przez wytwórcę po 6 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy 

wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do 

treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w 

pełnych opakowaniach? 
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Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

4. Pakiet 2 poz. 3.0 
Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 2 Pozycja nr 3.0 są 

pakowane przez wytwórcę po 6 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy 

wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do 

treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w 

pełnych opakowaniach? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

5. Pakiet 22 poz. 1.0 
Biorąc pod uwagę efektywność stosowania - przekładającą sie na oszczędności finansowe poprzez 

optymalne użycie gąbki hemostatycznej- Czy Zamawiający w zakresie 1.0-1,11 – ma na myśli gąbkę 

hemostatyczna zbudowaną z żelatyny wieprzowej, która sterylizowana jest za pomocą suchego 

powietrza? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

6. Pakiet 22 poz. 2.0 
Mając na uwadze równe traktowanie wszystkich oferentów – czy Zamawiający w zakresie 2.0-2.11- 

dopuści zaoferowanie gąbki hemostatycznej o rozmiarze 0,1x 5x7 cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

7. Pakiet 22 poz. 3.0 
Mając na uwadze równe traktowanie wszystkich oferentów – czy Zamawiający w zakresie 3.0-3.11- 

dopuści zaoferowanie gąbki hemostatycznej o rozmiarze 1x 5x7 cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

8. Pakiet 22 poz. 2.0 oraz 3.0 
Kolor złamanej bieli w przypadku gąbki hemostayczne określa jej poziom oczyszczenia z substancji 

potencjalnie alergizujących – czy w związku z tym Zamawiający w zakresach 2.0-2.11, oraz 3.0-3.11 

wymaga zaoferowanie gąbki hemostatycznej o takiej cesze wpisanej do instrukcji użytkowania? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu, nie wymaga. 
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9. Dot. formy zawarcia umowy 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w formie 

elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), jako formy równoważnej 

z formą pisemną na podstawie art. 781 § 2 Kodeksu Cywilnego?  

Odpowiedź: 

Nie.  

 

ZESTAW 24: 

 
Pakiet 10 poz. 1 i 2  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części 

chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia 

ergonomiczną pracę z przyrządem 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu, nie wymaga. 
 

 

Pakiet 11 poz. 1 
1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do poboru leku z fiolki, ze specjalnie zaprojektowanym 

ostrym kolcem, umożliwiającym łatwą penetrację fiolki, bez potrzeby wykorzystywania igły pokrytej 

obojętnym środkiem chemicznym.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu, nie wymaga. 
 

 

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do pobierania leku z fiolki, z filtrem odpowietrzeniowy 0,2 

mikrona i portem dostępu luer lock, chronionego koreczkiem na uwięzi.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pakiet 13 do poz. 1- 3 

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zamknięty system do cytostatycznych wlewek dopęcherzowych 

powinien być system całkowicie bezigłowym, uniemożliwiającym zakłucie igłą?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pakiet nr 6  
Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 12,5cm x 12,5cm jak obecnie 

stosowany w placówce, pozostałe zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu 

 

Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 17,5cm x 17,5cm jak obecnie 

stosowany w placówce, pozostałe zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu 

 

Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 21cm x 21cm jak obecnie stosowany 

w placówce, pozostałe zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu 
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Pakiet nr 10 

 
Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego bezigłowy przyrządu do przygotowywania i 

pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki i butelek, umożliwiający pobieranie z pojemnika 

zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym 

bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej 

rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu 

roztworu leku. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i 

podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Dostęp zabezpieczony  

koreczkiem domykanym ręcznie. Objętość wypełnienia całego systemu 0,27ml. Konstrukcja wykluczającą 

kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu, z zastrzeżeniem pozostałych parametrów 

(zwłaszcza parametrów kolca, zgodności z lipidami, brakiem ftalanów i filtracją – pkt. 1.4, 1.8, 

1.14, 1.15) . Wykonawca zobowiązany jest powyższe dopuszczenie uwzględnić w formularzu 

cenowym.  
 

Poz. 2  

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego przyrządu do przygotowywania i pobierania  

roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z 

kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 

mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz    

w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. 

Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, 

oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką 

po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od 

złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce.  Filtr  na całej długości części chwytnej 

przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia 

ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania 7  dni lub 

140 aktywacji w zależności  co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. 

Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu, z zastrzeżeniem pozostałych parametrów 

(zwłaszcza parametrów kolca, brakiem ftalanów i filtracją – pkt. 2.4, 2.8.1, 2.14) Wykonawca 

zobowiązany jest powyższe dopuszczenie uwzględnić w formularzu cenowym. 
 

Poz. 2  

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego dwukierunkowego, samozamykający się zawór            

z gładką powierzchnią, łatwą do dezynfekcji, z nasadką zabezpieczającą ostrze nakłuwające (polietylen),           

z dwoma bocznymi stabilizatorami blokującymi ostrze nakłuwające (poliwęglan), wyposażone w filtr 

hydrofobowy 0,2 mikrona (PTFE) z zabezpieczającą obudową (poliwęglan, ABS), z możliwością 

przechowywania fiolki z systemem dostępowym do 28 dni, o przestrzeni martwej: 0,14ml, szybkość 

przepływu: 185 ml/min, wolny od lateksu i części metalowych 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Poz. 2  

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego przyrządu do przygotowywania i pobierania 

roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki, umożliwiający wielokrotne  aseptyczne pobieranie z pojemnika 

zbiorczego z kolcem standard. Port dostępu zabezpieczony białym koreczkiem. Posiada mechanizm 

odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona  zapewniający wyrównywanie ciśnienia       

mailto:poczta@spzoz.jgora.pl


 

_______________________________________________________________________________________________________________________               

               tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100 

   fax: (075)-75-42-335 

 e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl 

 

 

w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także 

eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka 

zapewniający efektywne filtrowanie płynów, zatyczkę w kolorze białym. Filtr wbudowany na całej długości w 

część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co 

umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,21 ml. Konstrukcja 

wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu, z zastrzeżeniem pozostałych parametrów 

(zwłaszcza parametrów kolca, brakiem ftalanów i filtracją – pkt. 2.4, 2.8.1, 2.14) . Wykonawca 

zobowiązany jest powyższe dopuszczenie uwzględnić w formularzu cenowym. 
 

 

 

Pakiet nr 11 
Poz. 1  

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego bezigłowego przyrządu do przygotowywania             

i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie      

z pojemnika zbiorczego z kolcem micro. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym 

bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej 

rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu 

roztworu leku. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze 

strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze 

strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu 

strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części 

chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia 

ergonomiczną pracę z przyrządem. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi 

pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji.  Objętość wypełnienia całego systemu 0,28ml. 

Kolec mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwia 

maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym 

na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV                     

i aluminium, wolne od lateksu 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Wykonawca zobowiązany jest powyższe 

dopuszczenie uwzględnić w formularzu cenowym. 
 

 

Poz. 1  

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego przyrządu do przygotowywania i pobierania  

roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego               

z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 

mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w 

trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Konstrukcja 

pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i 

skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po 

odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od 

złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce.  Filtr  na całej długości części chwytnej 

przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia 

ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania 7  dni lub 

140 aktywacji w zależności  co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. 

Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Wykonawca zobowiązany jest powyższe 

dopuszczenie uwzględnić w formularzu cenowym. 
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Pakiet nr 23 
1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych łyżek do laryngoskopu typu Macintosh czystych 

mikrobiologicznie w rozmiarach 2, 3, 4. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

2.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje dostawy łyżek wyposażonych zatrzaski kulkowe 

zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści, pozbawione ftalanów, z nieosłoniętym źródłem światła 

doświetlającym wnętrze jamy ustnej?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

Pakiet nr 24 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych łyżek do laryngoskopu typu Miller czystych 

mikrobiologicznie w rozmiarach 0, 1, 2, 3. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje dostawy łyżek wyposażonych zatrzaski kulkowe 

zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści, pozbawione ftalanów, z nieosłoniętym źródłem światła 

doświetlającym wnętrze jamy ustnej?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pakiet nr 26 
1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego o charakterystyce: 

niewzmocniony, wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 

stopień), łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw 

fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, 

wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H2O na całej powierzchni, odporność na 

penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające 

min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, min. 4 

rozmiary, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego o charakterystyce: jałowy z 

włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi, z widocznym 

kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w 

obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości 

min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, 

na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie 

rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): 

penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8. 

Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe 

dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego o charakterystyce: jałowy           

z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), 

z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy 

fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na 

rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej     

2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie 

fartucha oznaczenie rozmiaru i długości w co najmniej 2 miejscach. 

Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na 

penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001          

i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pakiet nr 27 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego, wzmocnionego                           

o charakterystyce: jałowy, wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m2, repelentnej dla alkoholi 

(min. 7 stopień), wzmocniony folią na rękawach i na przodzie o gramaturze w miejscu wzmocnień 96 g/m2, 

łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha 

zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik 

odporności na penetrację płynów min. 175 cm H2O w obszarze wzmocnień i powyżej 65 cm H2O poza 

obszarem wzmocnień, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej 

powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety 

samoprzylepne do archiwizacji danych, min. 4 rozmiary, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego, wzmocnionego                           

o charakterystyce: jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla 

alkoholi z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu i etykiecie wskazującym na barierowość fartucha. 

Dodatkowo wzmocniony bilaminatem: Folia polietylenowa + Spunbond w części przedniej i rękawach, 

gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m2. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, 

zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany 

podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu 

zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości 

co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH2O, 

odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8 – obszar krytyczny: penetracja wody – 

min. 175 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach 

S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: 

ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego, wzmocnionego o 

charakterystyce: jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla 

alkoholi (min. 7 stopień) z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na 

barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony polietylenem w części przedniej i rękawach, gramatura w 

miejscu wzmocnienia min. 90 g/m2. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone 

elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w 

opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min.       
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3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości w co najmniej         

2 miejscach. Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na 

penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,6 – obszar krytyczny: penetracja wody – min. 170 

cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach S/M-2XLL. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, 

ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pakiet nr 28 
1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego o charakterystyce: wykonany       

z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony folią na 

rękawach i na przodzie o gramaturze w miejscu wzmocnień 96 g/m2, łączenie rękawów wykonane metodą 

ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po 

założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów min. 

175 cm H2O w obszarze wzmocnień i powyżej 65 cm H2O poza obszarem wzmocnień, odporność na 

penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające 

min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, min.            

4 rozmiary, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Wykonawca zobowiązany jest powyższe 

dopuszczenie uwzględnić w formularzu cenowym. 
 

 

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego o charakterystyce: jałowy           

z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi, z widocznym 

kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone                

w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości 

min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, 

na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie 

rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): 

penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8. 

Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe 

dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Wykonawca zobowiązany jest powyższe 

dopuszczenie uwzględnić w formularzu cenowym. 
 

 

3.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego, wzmocnionego                           

o charakterystyce: jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla 

alkoholi z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu i etykiecie wskazującym na barierowość fartucha. 

Dodatkowo wzmocniony bilaminatem: Folia polietylenowa + Spunbond w części przedniej i rękawach, 

gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m2. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, 

zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany 

podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu 

zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości 

co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH2O, 

odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8 – obszar krytyczny: penetracja wody – 

min. 175 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach 

S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: 

ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Wykonawca zobowiązany jest powyższe 

dopuszczenie uwzględnić w formularzu cenowym. 
 

 

 

4.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego asortymentu: 

Sterylny Fartuch Chirurgiczny pełnobarierowy i oddychający na całej powierzchni wykonany z włókniny 

trójwarstwowej SFS o gramaturze 78 g/m2.  

Przebadany na przenikanie min. 14 cytostatyków (wyniki badań załączone do oferty). Oznakowany jako 

wyrób medyczny klasy Is oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Zgodny z EN 14605. 

Rękaw fartucha zakończony dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia 

i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu 

operatora. Rękawy fartucha scalone podłużnym zgrzewem. Opakowanie zawierające min. 1 ręcznik chłonny 

min. 65x35 cm. Rozmiar L (114cm), XLL (140cm). Posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do 

archiwizacji danych. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Dostępny w 2 rozmiarach. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Wykonawca zobowiązany jest powyższe 

dopuszczenie uwzględnić w formularzu cenowym. 

 

 

ZESTAW 25: 

 
Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 23 i 24 
Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu pakowane w pomieszczeniach czystych, zgodnie z normami 
dotyczącymi sprzętu medycznego? 
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 

 
 
 
Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 24 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek Miller w rozmiarach 0, 1, 2, 3, 4 
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 

 
 
 
Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 13 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4 „Worek do zbiórki moczu z absorbentem” 
do osobnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności ofert. 
Odpowiedź: Nie. 

 
 
 

Pytanie 4 dotyczy pakiet nr 13 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego o następującej specyfikacji: 

Bezigłowy przyrząd do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków 
niebezpiecznych w systemie zamkniętym z filtrem Toxi-Guard. System obejmuje wszystkie 
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procedury  począwszy od rekonstytucji do podania leku  pacjentowi w postaci infuzji, bolusa lub przez 
cewnik. Udowodniona w badaniach klinicznych skuteczność w zapobieganiu uwalniania oparów 
niebezpiecznych leków z fiolki oraz  udowodnione w badaniach klinicznych zachowanie stabilności 
fizykochemicznej leku w fiolce z adapterem Tevadaptor do 7 dni. Przyrząd pasujący do fiolek leku o średnicy 
13 mm i  20 mm. Przyrząd odznaczający się wysoką wydajnością pobrania całej objętości leku z fiolki. 
Przyrząd z wbudowanym wewnątrz  systemem filtrów Toxi-Guard: filtr hydrofobowy 0,2 mikrona i 100% filtr 
węglowy zabezpieczający przed uwalnianiem się oparów z fiolki. Przyrząd posiadający zatyczkę 
zabezpieczającą oraz ergonomiczny kształt ułatwiający nałożenie na fiolkę. Pakowany w jednym blistrze z 
konwentorem fiolki 13 mm. Przyrząd dostosowany do różnego kształtu szyjek fiolek. Posiadający bezpieczne 
kompatybilne połączenie w systemie zamkniętym. Przyrząd kompatybilny z łącznikiem na strzykawkę, 
umożliwiający transfer leku z fiolki do 10 pobrań. Dźwiękowy sygnał potwierdzający bezpieczeństwo 
połączenia z łącznikiem na strzykawkę w systemie zamkniętym. Sterylny, pakowany pojedynczo, 
przeznaczony do leków  cytostatycznych, wolny od DEHP i lateksu. Opakowanie zbiorcze 50szt. 
Odpowiedź: Tak. Wykonawca zobowiązany jest powyższe dopuszczenie uwzględnić w formularzu 

cenowym. 

 

Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 13 poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego o następującej specyfikacji: 

Urządzenie bezigłowe łącznik na strzykawkę typu Luer Lock do pobierania leku z fiolki z 

zamocowanym adapterem w bezpiecznym systemie zamkniętym. Pozwala na bezpieczny 

transfer  leku przez kompatybilny adapter portu igłowego do powszechnie używanych 

worków infuzyjnych  lub bezpośrednie podanie pacjentowi. Przyrząd posiada igłę o 

grubości 16 G zgodną z dyrektywą rady 2010/32/UE, skrzydełka ułatwiające rozłączenie 

elementów systemu oraz zatyczkę zabezpieczającą końcówkę adaptera. Słyszalne 

kliknięcie gwarantujące prawidłowe połączenie w systemie zamkniętym. Do 10 przebić. Sterylny, pakowany 

pojedynczo, przeznaczony do leków  cytostatycznych, wolny od DEHP i lateksu. Opakowanie zbiorcze 50szt. 

Odpowiedź: Tak. Wykonawca zobowiązany jest powyższe dopuszczenie uwzględnić w formularzu 

cenowym. 

 

Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 13 poz. 3 

Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego o następującej specyfikacji: 

Urządzenie wyposażone w końcówkę  do powszechnie używanych cewników 
oraz cewnika Foleya w bezpiecznym systemie zamkniętym przeznaczone do 
bezpośredniego podawania leków cytotoksycznych do cewnika pęcherza 
moczowego. Umożliwia przekształcenie otwartego złącza cewnika w zamknięty 
system Tevadaptor. Chroni przed przeciekami i nieszczelnościami systemu, 
kompatybilny z adapterem strzykawki. Pakowany pojedynczo folia-papier 

sterylny, opakowanie zbiorcze 30 szt. 
Odpowiedź: Tak. Wykonawca zobowiązany jest powyższe dopuszczenie uwzględnić w formularzu 

cenowym. 
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ZESTAW 26: 

 
Odpowiedź: Tak. 

 

 

 
Odpowiedź: Tak. 

ZESTAW 27: 

 

Pytanie 1. Dotyczy zadania 15: 

Ze względu na możliwość przedłożenia oferty konkurencyjnej - zarówno cenowo jak i 

JAKOŚCIOWO, produkt z powodzeniem i rekomendacjami użytkowników stosowany w 

kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski , prosimy również o akceptację parametrów poniżej; 

W razie wątpliwości, chętnie wyślemy do testów i weryfikacji dobrowolne próbki ww. asortymentu 

do weryfikacji użytkowników, przed odpowiedzią na nasze pytanie. 

1.0 Elektroda do czasowej stymulacji serca 

1.1 Elektroda do czasowej przeżylnej stymulacji serca, dwubiegunowa 

1.2 Elektroda widoczna w RTG 

1.3 
Rozmiary 4Fr, 5Fr oraz 6Fr do swobodnego wyboru przez 
Zamawiającego w czasie trwania umowy 

1.4 Długość: 1200 mm 

1.5 Rozstaw biegunów: 10 mm 

1.6 Zakończenia elektrod atraumatyczne, miękkie 

1.7 Zakończenia elektrod lekko zagięte - 4 krzywizny do wyboru 

1.8 Wykonane z biokompatybilnych materiałów, z powłoką Pebax 

1.9 Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. 

1.10 Wyrób medyczny jałowy 

1.11 Wyrób medyczny jednorazowy 
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
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UWAGA !!! 
 

Zmianie ulega termin składania i otwarcie ofert. 

BYŁO:  

12.1 Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 3.07.2020 r. do godziny. 11:00.  

 

12.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 3.07.2020 r. o godz. 12:00                                   

w siedzibie Zamawiającego  w  Sali Konferencyjnej (pok. 003 niski parter),                                   

ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.  

 

 

 

JEST: 

12.1 Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 06.07.2020 do godziny. 11:00.  

 

12.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 06.07.2020 r. o godz. 12:00                                   

w siedzibie Zamawiającego  w  Sali Konferencyjnej (pok. 003 niski parter),                                   

ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.  

 

Pozostałe zapisy SIWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią 

integralna część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział              

w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. 

   

 

 

 

 

                                                                                                                          Z poważaniem 

z up. Dyrektora WCSKJ 

Kierownik Działu Umów, 

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

                                 inż. Jerzy Świątkowski 
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