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NZ/355/2021       Jelenia Góra, dnia 15.06.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 

 

DOT.: ZP/PN/02/01/2021 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH 

SPECJALISTYCZNYCH DLA POTRZEB STACJI DIALIZ, ODDZIAŁU 

OKULISTYCZNEGO ORAZ ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO 

WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, 

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W DUUE: 2021/S 096-250477 Z DN. 19.05.2021 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: 

1. Zwracamy się do zamawiającego z prośba o dopuszczenie w pakiecie 12 cewników 

dwuświatłowych typu „J” szyjnych do czasowej hemodializy o średnicy 11F lub 12F  

i długości 15 cm lub 20 cm do swobodnego wyboru w zależności od potrzeby. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

ZESTAW 2: 

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 12 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy 

wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami 

zagiętymi o średnicy 11Fr długościach: 15 cm, 17,5 do wyboru przez Zamawiającego? 

Charakterystyka cewnika: 

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex 

- radiocieniujący szaft cewnika 

- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu 

- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów 

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry 

- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed 

wyślizgnięciem się 
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- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość 

- kompatybilny z MRI 

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca 

wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia 

powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg 

- igła wprowadzająca 18G 

- rozszerzadło 

- nasadki iniekcyjne Luer Lock 

- wyprodukowany w Niemczech 

2. Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 12 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, 

poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, 

budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie 

bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi 

przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR i długościach: 15 cm, 17 cm z nadrukiem objętości 

wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni 

rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła 

z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i 

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

rozszerzacz, rozmiar 10 FR i 12 Fr ,łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, 

umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) 

oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika? 

Odpowiedź: 

1. Nie, zgodnie z SWZ. 

2. Nie, zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 3: 

1. Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr. 27  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu 

1 ręcznik do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

1 serweta okulistyczna 150 x 140 cm z torbą na płyny 30 x 20 cm, okno z folią operacyjną 8 x 

10 cm 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140 cm, wzmocnienie 75 x 140 cm 

Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni  (grubość folii 33μm)  o 

gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej. Produkt sterylny, pakowany w sposób 

gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Opakowanie typu 
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TYVEC/Folia. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. 

numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie- służące do 

archiwizacji danych. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z 

perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku 

operacyjnego. 

2. Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr. 33 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu 

1 taśma przylepna 9 x 50 cm 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm wykonana z włókniny Spunlace o gramaturze 

50g/m2 

1 serweta do cięcia cesarskiego 180/250 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia 

operacyjna z otworem 18 x 16 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa + folia 

polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący 

aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na 

opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer 

katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie- służące do archiwizacji 

danych. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z 

perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku 

operacyjnego. 

Odpowiedź: 

1. Dopuszczamy jak w pytaniu. Torba na płyny musi być wyposazona w sztywnik. 

2. Tak, z zachowaniem innego koloru dla serwety na stolik Mayo. 

 

ZESTAW 4 

1. Czy w Pakiecie nr 5 Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów z błoną 

heliksonową, spełniające wszystkie kryteria Zamawiającego, oraz charakteryzujące się 

wysoką  biozgodnością? 
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2. Czy w Pakiecie nr 7 Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy 

dializatorów charakteryzujące się wysoką  biozgodnością z błoną helixonową o 

powierzchniach 1,4m2 i 1,8m2 i błoną polisulfonową o powierzchni 2,2m2 ze 

współczynnikiem UF od 12 do 21 ml/godz.x mmHg, spełniające pozostałe kryteria 

Zamawiającego?   

Odpowiedź: 

1. Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

ZESTAW 5: 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 dopuści: dializatory z błony polieterosulfon (PES), 

dostępne w następujących powierzchniach: 1,4 m2; 1,8m2; 2,2m2, ze współczynnikiem UF w 

granicach od 21 do 33 ml/h/mmHg, pozostałe parametry zgodne z SWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

ZESTAW 6: 

Pytanie 1 do pakietu 105 poz 4 

Czy Zamawiający wymaga aby wielorazowy kabel do jednorazowych elektrod neutralnych 

był przeznaczony do min 300 cykli sterylizacji?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 7: 

Pakiet nr 35 – akcesoria do morcelatora:  

Czy Zamawiający zaakceptuje sterylny jednorazowy set zawierający: rękojeść z ostrzem oraz 

jednorazowy rotor (przewód łączący rękojeść z generatorem) w każdym zestawie, bez worka 

do morcelacji? Ostrze oraz rotor kompatybilne i przeznaczone do pracy z urządzeniem 

posiadanym przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

ZESTAW 8: 

(SWZ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu: „Jeżeli Wykonawca 

nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe 
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środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w 

wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści przedmiotowych środków dowodowych.).” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

ZESTAW 9: 

1. (SWZ pkt.10)  Zamawiający w pkt. 10.1 poz. 2 wymaga złożenia wraz z ofertą odpisu z 

KRS , jednocześnie w pkt. 10.2 poz. 2 w przypadku oferty najwyżej ocenionej również 

wymaga złożenia odpisu z KRS. Prosimy o informację na jakim etapie Zamawiający wymaga 

złożenia tego dokumentu? 

2. (SWZ pkt.13)  Zgodnie z nową ustawą PZP z dnia 11 września 2019r. termin związania 

ofertą w przypadku przetargu nieograniczonego wynosi 90 dni i jest wskazana data 

zakończenia oraz Wykonawca nie może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. W 

Państwa SWZ termin związania to 60 dni i jest podana informacją iż Wykonawca może 

samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. Prosimy o informację jaki jest termin 

związania ofertą? 

Odpowiedź: 

1. Zamawiający wyjaśnia, że podmiotowe środki dowodowe należy składać na wezwanie 

Zamawiajacego, zgodnie z pkt. 10.2. SWZ. 

2. Zamawiający wyjaśnia, że obowiązującym terminem związania ofertą w przedmiotowym 

postępowaniu jest termin 90-dniowy. Zgodnie z niniejszym, termin związania ofertą to: 

19.09.2021 r. 

 

ZESTAW 10: 

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 28: 

system do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, taśma polipropylenowa, 

monofilamentowa, niewchłanialna, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, 

gramaturze 48 g/m2, wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność 

włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 29, poz. nr 1: 

system do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet: taśma monofilamentowa, 

polipropylenowa, z plastikową osłonką na ramionach, jednorodna, niewchłanialna o długości 

45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 

g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 68-70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, 
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wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, 

podwójna nić wzmacniająca), brzegi zgrzewane laserowo oraz 2 szt. igły wielorazowego 

użytku, spiralne (L+P) ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm , do implantacji przez otwory 

zasłonowe, bez pamięci powrotnej, nie połączonych z taśmą? 

3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 29, poz. nr 2: 

system do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet: taśma monofilamentowa, 

polipropylenowa, z plastikową osłonką na ramionach, jednorodna, niewchłanialna o długości 

45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 

g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 68-70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, 

wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, 

podwójna nić wzmacniająca), brzegi zgrzewane laserowo 

oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm do implantacji 

załonowej, bez pamięci powrotnej, nie połączoną z taśmą? 

4. Dotyczy w Pakietu nr 29: 

W przypadku zgody na jedną pozycję prosimy o jej wydzielenie i utworzenie osobnego 

pakietu lub możliwość startowania na pozycje. 

Odpowiedź: 

1. Zgodnie z SWZ. 

2. Zgodnie z SWZ. 

3. Zgodnie z SWZ. 

4. Brak zgody. Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 11: 

1. Dotyczy pakietu nr 25, wiskoelastyk nr 1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wiskoelastyku o poniższych parametrach: 

-1% roztwór hialuronianu sodu  

-masa cząsteczkowa: 2.8–3.2mlnDa 

-lepkość: 30000 mPas 

-osmolarność: 270-400 mOsm/kg 

-ilość preparatu: 1,0 ml 

2. Dotyczy pakietu nr 25, wiskoelastyk nr 2 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wiskoelastyku o poniższych parametrach: 

-mieszanina roztworu hialuronianu sodu 3% i roztworu siarczanu chondroitytny4% 

-masa cząsteczkowa hialuronianu sodu:3 mln Da 

-masa cząsteczkowa siarczanu chondroityny:21000 Da 
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-lepkość: 40000 ±15000 mPas 

-osmolarność: 340–400 mOsm/kg 

-ilość mieszaniny: 1,0 ml 

-sterylny wyrób medyczny jednorazowy 

3. Dotyczy pakietu nr 25 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zaoferowania jednego 

opakowania zawierającego oba wiskoelastyki i dopuszczenie dwóch osobnych produktów w 

zestawie. 

4. Dotyczy pakietu nr 26 

Czy zamawiający dopuści również retraktory o poniższych parametrach: 

Retraktory pozwalające skutecznie rozciągnąć tęczówkę, jednorazowego użytku zbudowany z 

Niebieskiego elastycznego haczyka wykonanego z polipropylenu oraz z przeźroczystego 

silikonowego  stopera. Sterylne, pięć sztuk w opakowaniu? 

Odpowiedź: 

1. Zgodnie z SWZ. 

2. Zgodnie z SWZ. 

3. Zamawiający wyraża zgodę. 

4. Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 12: 

1. Zadanie nr 33, poz.1 

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o   

dopuszczenie w zadaniu 33, poz. 1 zestawu do cesarskiego cięcia wykonanego z laminatu o 

gramaturze 56 g/m2 ( wymagane 57,5), zawierającego serwetę na stolik Mayo w kolorze 

niebieskim( wymagana czerwona lub zielona), spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. 

2. Zadanie nr 32, poz.1 

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o   

dopuszczenie w zadaniu 32, poz.  zestawu do porodu zawierającego wysokochłonną  serwetę  

W rozmiarze 40 x 60 cm lub 60 x 60 cm  . Proponowany zestaw spełnia pozostałe wymagania 

SIWZ. 

Odpowiedź: 

1. Zgodnie z SWZ. 

2. Zgodnie z SWZ. 
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ZESTAW 13: 

1. Pakiet 27, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu jałowego 

okulistycznego z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  

w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, 

zintegrowane z organizatorami przewodów, o składzie: 

• 1 x serweta okulistyczna wzmocniona  o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o 

wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami 

do zbiórki płynów 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100 

cm x 150 cm. 

 

 
Zestaw spełnia pozostałe wymagania. 

2. Pakiet 32, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu jałowego 

do porodu z serwetą zintegrowaną z torbą do przechwytywania płynów w rozmiarze 114cm x 

150cm? 

3. Pakiet 32, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu jałowego 

do porodu z wysokochłonnym podkładem chłonnym w rozmiarze 60cm x 90cm z wkładem z 

pulpy celulozowej z nieprzemakalną foliową warstwą spodnią (dotyczy pkt. 1.5 zestawu)? 

4. Pakiet 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu jałowego 

do cesarskiego cięcia wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego 

o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o 

gramaturze 80 g/m2, o składzie: 

•  1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem 

wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną 

torbą do zbiórki płynów (1.3) 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, 

czerwona (1.4) 

• 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm (1.5) 

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm (1.6) 

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm (1.7) 
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• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 

cm x 190 cm (1.8) 

Zestaw spełnia pozostałe wymagania. 

Odpowiedź: 

1. Zamawiający wyraża zgodę, o ile przynajmniej jedna z toreb do przechowywania płynów 

będzie wyposażona w sztywnik do kształtowania. 

2. Zamawiający wyraża zgodę. 

3. Zamawiający wyraża zgodę. 

4. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

ZESTAW 14: 

1. Pakiet 32 

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw o następującym składzie: 

- serweta z laminatu dwuwarstwowego 56 gr/m2 w rozmiarze 113 x 90 cm, z kieszenią pod 

pośladki - 1 szt. 

- serwetka włókninowa 50 gr, w rozmiarze 60 x 80 cm - 3 sztuki 

- serweta z gazy 17 N, 4 W, w rozmiarze 45 x 45 cm, z nitką RTG i tasiemką - 2 szt. 

- podkład wysokochłonny 90 x 60 cm - 2 szt. 

- serweta z laminatu dwuwarstwowego 56 gr/m2 w rozmiarze 150 x 90 cm 

Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

2. Pakiet 33 

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw o następującym składzie: 

- serweta do cesarskiego cięcia z laminatu dwuwarstwowego 56 gr/2 w rozmiarze 320 x 180 

cm, z otworem 35 x 32 cm otoczonym folią chirurgiczną w okolicy jamy brzusznej, z 

workiem na płyny - 1 szt. 

- serwetka celulozowa 50 x 40 cm - 4 szt. 

- serwetka włókninowa 40 gr, w rozmiarze 80 x 60 cm - 1 szt. 

- serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm - 1 szt. 

- taśma medyczny przylepna 9 x 50 cm - 1 szt. 

- podkład wysokochłonny 90 x 60 cm - 1 szt. 

Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

3. Pytania do umowy: 

3.1. Czy za dni robocze w rozumieniu projektu umowy będą uważane dni od poniedziałku do 

piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 
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3.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie godzin dostawy towaru do 15:00 w dni 

robocze? 

3.3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o 

następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie 

wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?    

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby 

przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego 

wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje 

wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a 

tym samym uniknąć skutków rozwiązania od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.  

3.4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych (§ 6) w następujący 

sposób: 

„ 3.W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn 

powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień 

opóźnienia – po 0,5 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy. 

4.W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części Umowy” 

Odpowiedź: 

1. Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody. 

3. 3.1. Tak. 

3.3.2. Nie. 

3.3.3. Zgodnie z SWZ. 

3.3.4. Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 15: 

(pakiet 22, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści soczewkę dwuwypukłą (biconvex) w zakresie 

+10.0D do +40,0D oraz od -10,0D do +9,0D soczewkę wklęsło- wypukłą? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

ZESTAW 16: 

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 18, poz. nr 2 koncentratów kwaśnych w 

rozcieńczeniu 1+34, w kanistrach 4,7L oraz następujących stężeniach do wyboru: potas: 1 
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mmol/l, 2 mmol/l, 3 mmol/l, 4 mmol/l, glukoza: 1 g/l, wapń: 1.25 mmol/l, 1.5 mmol/l, 1.75 

mmol/l. Pozostałe zapisy bez zmian. 

2. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 19, poz. nr 2 koncentratów kwaśnych w 

rozcieńczeniu 1+44, w kanistrach 4,7L oraz następujących stężeniach do wyboru: potas: 1 

mmol/l, 2 mmol/l, 3 mmol/l, 4 mmol/l, glukoza: 1 g/l, wapń: 1.25 mmol/l, 1.5 mmol/l, 1.75 

mmol/l. Pozostałe zapisy bez zmian. 

Odpowiedź: 

1. Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

ZESTAW 17: 

Pakiet nr 33  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do 

cesarskiego cięcia wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny 

polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m².  

Skład :  

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 

60x145cm o gram. 40 g/m²,  

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia 

PE 0,050mm stanowiąca owinięcie zestawu,  

• 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem całkowicie 

wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o 

min wym. 80x80cm , 2. zaworami i kształtownikiem,  

• 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 

g/m² o wym. 90x100cm,  

• 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,  

• 2 ręczniki celulozowe 30x40cm  

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” (całość zapakowana w jedno opakowanie), 

posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer 

referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zgodność z normą EN 13795. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

ZESTAW 18: 

1. Dotyczy pakiet 11 Cewnik dwuświatłowy, prosty, udowy, czasowy - do hemodializy 
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1/ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania 

zestawów z cewnikiem do hemodializy czasowej, wyposażonych w prowadnicę 0,035”, 

68cm. Pozostałe zgodnie z siwz. 

2/ Czy Zamawiający, w związku z lokalizacją miejsca wkłucia, oczekuje zaoferowania 

cewników impregnowanych powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą [chlorheksydyna i 

sulfadiazyna srebra], która chroni przed zakażeniami związanymi z wprowadzeniem cewnika, 

spowodowanymi migracją drobnoustrojów do tkanki podskórnej wzdłuż zewnętrznej 

powierzchni cewnika? 

2. Dotyczy pakiet 12 Cewnik dwuświatłowy, typu "J", szyjny, czasowy - do hemodializy 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania 

zestawów wiodącego producenta, Arrow, z cewnikami prostymi w rozmiarze 12F, z częścią 

zewnętrzą cewnika prostą lub z możliwością formowania. Pozostałe zgodnie z siwz. 

Odpowiedź: 

1. Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

ZESTAW 19: 

1. Dotyczy pakietu 25 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §2 umowy w ten sposób, że aktualna stawka VAT 

będzie stosowana automatycznie z mocy prawa bez konieczności zawierania 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. 28 ustawy PZP, 

wartość netto towarów stanowi dla Wykonawcy ekwiwalent ekonomiczny za jego 

świadczenia, wartość netto nie ulegnie zmianie.  

2. Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §2 ust. 8 zapisu, który dopuszczałby zmianę 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych? 

Uzasadnienie: 

Konieczność ujęcia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianami zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych przewiduje art. 436 

pkt 4) lit. b ustawy PZP. 
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3. Czy Zamawiający zgodzi się na dokonanie zmian w §2 ust.9 projektu umowy w ten sposób, 

że aktualna stawka VAT będzie stosowana automatycznie od dnia wejścia w życie 

stosownych przepisów bez konieczności zawierania aneksu do umowy i pisemnego wniosku, 

przy zachowaniu stałej ceny netto? 

Uzasadnienie: 

Zmiana stawki VAT jest zdarzeniem całkowicie niezależnym od stron. Wysokość 

zobowiązania określa się w wartości netto i to ona stanowi ekonomiczny ekwiwalent dla 

Wykonawcy z tytułu dokonywanych przez niego świadczeń. Strony nie mają żadnego 

wpływu na wysokość stawki VAT składającej się na cenę brutto. Biorąc pod uwagę te 

kwestie, a także charakter podatku od towarów i usług, zasadnym jest przyjęcie, aby nowa 

stawka obowiązywała automatycznie, bez konieczności zawierania aneksu do umowy, bez 

względu na to, czy jej stawka wzrośnie, czy też zmaleje. Należy też mieć na względzie, że 

wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką. 

4. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §2 umowy ustępu nr 12? 

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.  

5. Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do umowy kolejnego ustępu do §2 w 

następującym brzmieniu: „Dopuszcza się zmianę postanowień umowy, gdy wystąpi istotne 

ograniczenie możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwości wykonania 

przedmiotu umowy z przyczyn powstałych w czasie stanu epidemii w rozumieniu art. Art. 2 

pkt 22 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 

grudnia 2008 r. ogłoszonego z powodu COVID-19, związanych z wprowadzeniem nowych, 

bardziej restrykcyjnych zakazów, nakazów, ograniczeń w aktach normatywnych w stosunku 

do stanu istniejącego na dzień składania ofert dotyczących epidemii COVID-19 lub wydania 

po terminie składania ofert decyzji administracyjnych lub poleceń związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”? 

Uzasadnienie: 
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Wykonawca prosi o dodanie kolejnego postanowienia z uwagi na obecną sytuację wywołaną 

pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związane z nią 

możliwe zmiany na rynku, mogące spowodować dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy 

lub ograniczenia w funkcjonowaniu rynku, na które Wykonawca nie ma wpływu i których 

Strony – nawet w chwili obecnej nie są w stanie przewidzieć. 

6. Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 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. 

7. Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 7 umowy w następującym brzmieniu: „W 

przypadku zawinionego przez Wykonawcę niedostarczenia w terminie zamówionego 

asortymentu ratującego życie lub zdrowie pacjenta, 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; 

8. 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.  
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9. Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §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 7 dni roboczych od otrzymania reklamowanego asortymentu od 

Zamawiającego, 

- w przypadku wad ukrytych w ciągu 7 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 i wynosić co najmniej 7 dni roboczych; 

10. Czy Zamawiający zgodzi się na określenie terminu wskazanego w §5 ust. 3 umowy w 

dniach roboczych? 

Uzasadnienie: 

Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień.  

11. Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §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: 



        WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE 

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

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

 

 

tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100 
                                                                                                                        fax: (075)-75-42-335 

 e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl 
 

 

 

- 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. 28 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; 

12. Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 7 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: 

Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących konieczności posługiwania się 

pojęciem „zwłoki” oraz zasad zwrotu kosztów towaru nabytego u innego dostawcy.   
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Odpowiedź: 

1. Tak. 

2. Tak. 

3. Tak.  

4. Zgodnie z SWZ.  

5. Zgodnie z SWZ.  

6. Zgodnie z SWZ. 

7. Zgodnie z SWZ.  

8. Zgodnie z SWZ. 

9. Zgodnie z SWZ.  

10. Zgodnie z SWZ. 

11. Zgodnie z SWZ. 

11. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”.  

 

ZESTAW 20: 

Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Pakiet 65 poz. 2 prowadnica do trudnych intubacji Bougie wielorazowa. Czy Zamawiający 

dopuści prowadnicę która może być użyta 5 razy? (dostarczona sterylna i możliwe 4 

sterylizacje).  

2. Pakiet 65 poz. 3 prowadnica do trudnych intubacji Bougie. Prosimy o wyjaśnienie pojęcia: 

opakowanie bezpośrednie: podwójne. Czy Zamawiający wymaga opakowania w sztywny 

futerał oraz dodatkowo papier-folia? 

3. Pakiet 65 poz. 3 prowadnica do trudnych intubacji Bougie. Czy zamawiający wymaga 

prowadnicy wzmocnionej na całej długości (wykonanej z plecionki włókien)? Taka 

prowadnica jest bardziej elastyczna i bezpieczniejsza w użytkowaniu od prowadnicy 

wykonanej w całości z PCV. 

4. Pakiet 65 poz. 4 rurka intubacyjna bez mankietu pediatryczna. Czy Zamawiający dopuści 

rurkę jak w opisie, z dwustronną skalą głębokości, z podziałką co 1cm i oznaczeniem 

numerycznym co 2cm, w bardzo szerokiej gamie rozmiarów (od 2,0 do 10,0 co 0,5mm)? 

5. Pakiet 65 poz. 4 rurka intubacyjna zbrojona – z mankietem. Czy Zamawiający wymaga 

rurki bezftanowej? 

6. Pakiet 65 poz. 4 rurka intubacyjna zbrojona – z mankietem. Czy Zamawiający wymaga 

znacznika głębokości w postaci dwóch pełnych ringów dookoła rurki dla lepszej wizualizacji? 

7. Pakiet 65 poz. 9 rurka intubacyjna zbrojona – z mankietem. Czy Zamawiający wymaga 

rurki z założoną w środku fabrycznie prowadnicą? 
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8. Pakiet 159. Czy Zamawiający wymaga drenów o następujących parametrach: 

- średnica 25CH, długość każdego drenu 210cm 

- zaciski na obydwu ramionach  

- zakończenie pierwszego ramienia: łącznik męski z kontrolą siły ssania i z zatyczką  

- zakończenie drugiego ramienia: łącznik żeński antyzagięciowy  

- jednorazowego użytku  

- sterylny  

- pakowany podwójnie (opakowanie wewnętrzne folia, zewnętrzne papier – folia) 

Odpowiedź: 

Pytania nie dotyczą przedmiotowego postępowania. 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Zamawiający informuje, że w pkt. 12.3.1. nastąpiła oczywista omyłka pisarska w 

zakresie numeru rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium w formie 

pieniężnej. 

Prawidłowy nr rachunku to: 21 1160 2202 0000 0004 7256 1728. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Zamawiający ponadto informuje, że zmianie ulega nazwa ostatniej kolumny w Załączniku nr 1: 

„Kod UID (jeżeli został nadany)”. Prawidłowa nazwa to: „Kod UDI-DI”. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią 

integralna część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział 

w w/w postępowaniu. 

                                                                                                                         Z poważaniem 
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