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LAS-65/1-PN/25-2018       Rybnik, dnia 18.04.2018 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

dostawy wyrobów medycznych (zamówienie nr LAS-65-PN/25-2018) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 19.03.2018 r., nr 2018/S 054-119175 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. Ponadto 
zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1: „Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 2 zestawów z cewnikami 

trójkanałowymi w dostępnych długościach 15 cm i 20 cm.” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z zapisa mi formularza 
cenowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamów ienia.  
  
Pytanie 2: „Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 12 poz.4 i dopuści: 

Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane z miękkiej włókniny rozmiar 30x34 cm, 
gramatura 70gr, opakowanie a 100 sztuk w formie plastikowego dyspensera? 
lub 
Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane z miękkiej włókniny rozmiar 18x25 cm, 
gramatura 70gr, opakowanie a 300 sztuk w formie plastikowego dyspensera?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów w trakcie 
prowadzonej procedury przetargowej.  
 
Pytania od nr 3 do nr 7 dotycz ą pakietu nr 20  
Pytanie 3: „Jaka jest wymagana długość złącza niskiego ciśnieniea, 150cm?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący informuje, i ż wymagana dł. zł ączna niskiego ci śnienia to min. 150 cm.  
 
Pytanie 4: „Jaka ma być wytrzymałość ciśnieniowa złącza, do 325PSI?” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący informuje, i ż wymagana wytrzymało ść ciśnieniowa zł ącza do 350 PSI.  
  
Pytanie 5: „Czy Zamawiający wymaga złącza niskociśnieniowego zakończonego z jednej strony zastawką 

bezzwrotną, czy bez zastawki?” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie zł ącza z zastawk ą lub bez zastawki.  
  
Pytanie 6: „Czy Zamawiający wymaga złącza niskociśnieniowego spiralnego, czy prostego?”  
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie zł ącza spiralnego lub prostego.  
  
Pytanie 7: „Czy złącze będzie używane w strzykawkach automatycznych jedno, czy dwu-kolbowych 

(złącze typu „Y“, czy pojedyncze? ” 
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Odpowied ź 7: Zamawiaj ący wyja śnia, i ż złącze stosowane jest w strzykawkach automatycznych 
jedno i dwukolbowych; dopuszcza zaoferowanie zł ącza pojedynczego.  
  
Pytanie 8: „Pakiet nr 17  

Prosimy o wydzielenie z pakietu 17 pozycji 2 ,,Balon Bakri” do oddzielnego pakietu.” 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów w trakcie 
prowadzonej procedury przetargowej.  
  
Zapytania od nr 9 do nr 13 dotycz ą pakietu nr 14  
Pytanie 9: „Poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz. 2 pęsety anatomicznej 
15cm?” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 10: „Poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz. 4 nożyczek metalowych 
ostro-tępych (opatrunkowych) 13cm?” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego  w pytaniu.  
 
Pytanie 11: „Poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz. 4 nożyczek metalowych 
ostro-tępych (opatrunkowych) 15cm?” 

Odpowiedź 11: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 12: „Poz. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz. 5 imadła metalowego do 
trzymania igły 14cm?” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
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Pytanie 13: „Poz. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz. 6 Peana metalowego 
prostego 16cm?” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – peana metalowego Rochester prosty 16 cm p rzy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
określonych przez zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 14: „Pakiet nr 15  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu o następujacych wlaściwościach ? 
Proteza jądra zaprojektowana w celu zastąpienia, poprzez operację, naturalnego jądra w 
kształcie i wielkości. Jest to pełny implant z elastomeru niskiej twardości silikonu, o zwartej 
konstrukcji , który jest bardzo podobny do naturalnego jądra. Proteza jest  sterylna, 
hypoalergiczna i pozbawiona pirogenów w systemie pakowania z podwójnym owijaniem. 
Opakowanie znajduje się w pudełku kartonowym owiniętym folią termokurczliwą,  
Materiał zszywający przechodzący przez   dowolny punkt protezy,  eliminuje ryzyko wycieków. 
Rodzaje implantów  

MODEL A (mm) B (mm) Objętość 

T-Small [mały] 31 23 9 ml 

T-Medium [średni] 37 28 15 ml 

T-Large [duży] 42 32 23 ml 

T-XLarge [ekstra duży] 47 34 34 ml 

” 
Odpowied ź 14: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 15: „Czy Zamawiający dopuści 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, ze 
wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:  17 cm,  20 cm, 25 cm z 
nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, 
nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w 
skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z 
rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, 
miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 
cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, 
opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie 
cewnika?” 
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Odpowied ź 15: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z zapisa mi formularza 
cenowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamów ienia.  
 
Pytanie 16: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  1 do osobnego pakietu?” 
Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.  

 
Pytanie 17: „Pakiet 1 Cewniki do dializy, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi oraz 
zagiętymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą 
klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm widoczny w RTG. 
Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa 
bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla 
ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. 
Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z 
cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w 
RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex 
Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z zapisa mi formularza 
cenowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamów ienia.  
 
Pytanie 18: „Pakiet 1 Cewniki do dializy, pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi oraz zagiętymi z 

kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek 
zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, 
termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   
pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego 
cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana 
we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 
18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr 
x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.035’’, dwa koreczki heparynizowane.” 

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z zapisa mi formularza 
cenowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamów ienia. 
 
Pytanie 19: „Pytanie 1 , Pakiet 15  

Czy zamwiający, dopuści  do zaoferownia : 
Proteza jądra z wysokiej jakości polimeryzowanego silikonu  z siateczką do fiksacji ( 
przyszycia), dostępne rozmiary:   
S (mały) (26x32mm) 11,3ml oraz 10,6g  
M (średni) ( 30x39mm) 18,4ml oraz 16,7g 
L ( du ży) ( 35x44m) 28,2ml  oraz 26,7g ?” 

 

Zdjęcie poglądowe 
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Odpowied ź 19: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 20: „Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 2 poz 1 szczypiec biopsyjnych o długość narzędzia 

2400mm, maksymalnej średnicy części wprowadzanej do endoskopu 2.4mm, pozostałe 
parametry zgodne z opisem?” 

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytania od 21 do 27 dot. Pakietu nr 14, poz. 1-6.  

Pytanie 21: „Czy Zamawiający wymaga narzędzi wykonanych ze stali polerowanej, nierdzewnej AISI 410-
420?” 

Pytanie 22: „Czy Zamawiający wymaga, żeby na ostre narzędzia była nałożona plastikowa osłonka, co 
eliminuje ryzyko utraty sterylności?” 

Pytanie 23: „ Czy Zamawiający wymaga narzędzi zgodnych z normą PN-EN 7153-1?” 
Pytanie 24: „Czy Zamawiający wymaga narzędzi sterylizowanych tlenkiem etylenu w procesie 

zwalidowanym zgodnie z normą 11135-1?”  
Pytanie 25: „Czy Zamawiający wymaga opakowań torebek papierowo-foliowych z minimum 1 

samoprzylepną etykietą TAG i znacznikiem sterylizacji, co daje pewność sterylności 
narzędzia?” 

Pytanie 26: „Czy Zamawiający wymaga narzędzi pakowanych w dyspenser w celu łatwego wyciągania 
narzędzi?” 

Odpowied ź 21-26: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z zapisa mi formularza 
cenowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamów ienia. 
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Pytanie 27: „Czy Zamawiający wymaga, żeby na narzędziach był naniesiony trwale znak CE i symbol 
jednorazowości?”  

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący wymaga oznakowania zgodnie z ustaw ą o wyrobach medycznych. 
 

Pytania od 28 do 34 dot. projektu umowy:  

Pytanie 28: „Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, 
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?” 

Odpowied ź 28: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 29: „Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości 

wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? 
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej 
ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 
czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika 
obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; 
zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć 
dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy 
dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą 
poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących 
przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku 
z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w 
projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej 
zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej 
wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, 
warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, 
ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych 
dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych 
potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.” 

Odpowied ź 29: Zamawiaj ący informuje, że przewiduje wykorzystanie umowy zgodnie z zakresem  
ilościowym okre ślonym w formularzu cenowym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

Pytanie 30: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało 
zastąpione słowem „zwłoki”? 
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (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.” 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 
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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.” 

Odpowied ź 30: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 31:  „Jak należy rozumieć wyrażenie w § 5 ust. 1 wzoru umowy: „wartości dostawy brutto objętej  

zamówieniem dla danego pakietu”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru 
umowy wyrażenie „wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu” zostało 
zastąpione wyrażeniem „wartości brutto towaru, którego dotyczy zwłoka”?  
Treść § 5 ust. 1 wzoru umowy jest niejasna i budzi wątpliwości (od jakiej wartości będzie 
naliczana kara umowna?). Dlatego konieczne jest doprecyzowanie § 5 ust. 1 wzoru umowy.” 

Odpowied ź 31: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  

 
Pytanie 32:  „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „bez konieczności 

uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy” zostało zastąpione 
wyrażeniem „po dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji 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. Takie wezwanie najprawdopodobniej 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.” 

Odpowied ź 32: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  

 

Pytanie 33: „ Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „10% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego  w § 1 ust. 1 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% 
wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?   
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości 
niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, 
zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara 
umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części 
umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara 
byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę 
proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.” 

Odpowied ź 33: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 34: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej 

(lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 lit. a, b lub c 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 
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wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym 
samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.” 

Odpowied ź 34: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 35: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1: 
Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu 
dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1 lub w 
przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 0,2 % wartości dostawy 
brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia i za każde 
naruszenie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie/ wadliwego 
przedmiotu zamówienia.” 

Odpowied ź 35: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 

 

Pytanie 36: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 4: 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania 
Wykonawcy do należytej realizacji umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % 
niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 1 ust. 1 umowy, w 
przypadkach gdy (…):” 

Odpowied ź 36: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 37: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 4: 
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązany 
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto 
wskazanej w § 1 ust. 1 umowy dla danego pakietu za każdy przypadek naruszenia, co nie 
narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 
wskazanej w § 1 ust. 1 umowy dla danego pakietu.” 

Odpowied ź 37: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 

Pytanie 38: „Wnosimy o zmianę w zakresie zapisów § 10 ust. 2 poprzez umożliwienie udzielenia 
pełnomocnictwa dla adwokata lub radcy prawnego. Zrzeczenie się przez Wykonawcę prawa do 
reprezentowania go w postępowaniu sądowym przez profesjonalnego pełnomocnika jest w 
naszej ocenie niezgodne z prawem i nieważne. 

Odpowied ź 38: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 39: „Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1  w pozycji 1: Cewnik dwukanałowy wykonany z 

materiału odpornego na załamania i skręcenia, ramiona proste oraz zakrzywione, rozmiar z 
zakresu 11,5 - 13,5 F, wymagane długości do wyboru przez Zamawiającego : 16cm, 19,5cm, 
24cm; w zestawie do implementacji.?” 
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Odpowied ź 39: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z zapisa mi formularza 
cenowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamów ienia.  
 

Pytanie 40: „Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1 w pozycji 2: Cewnik trójkanałowy wykonany z 
materiału odpornego na załamania i skręcenia, symetryczna końcówka, ramiona proste oraz 
zakrzywione, rozmiar z zakresu 12 -13,5 F, wymagane długości do wyboru przez 
Zamawiającego : 13cm, 16cm, 20cm, 24cm;  w zestawie do implementacji?” 

Odpowied ź 40: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z zapisa mi formularza 
cenowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamów ienia.  

 
Pytanie 41: „Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz. 2 wymaga, aby cewniki miały silikonowe ramiona nie 

ulegające odkształceniu podczas zaciskania, co znacznie zwiększa jakość hemodializy oraz 
obrotowe skrzydełka?” 

Odpowied ź 41: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówi enia.  

 
Pytanie 42: „Czy zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 2 dopuści złożenie oferty na produkt równoważny wg 

opisu: „Cewnik Dufoura pooperacyjny, trójdrożny, lateks pokryty hydrożelem, balony do wyboru 
przez zamawiającego 30-50ml i 60ml-80ml, rozmiary  CH18, CH20, CH22, CH24”?” 

Odpowied ź 42: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w w 
powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 43: „Czy zamawiający zadaniu nr 6 poz. 6 dopuści złożenie oferty na produkt równoważny wg 

opisu: „Zestaw do cystostomii z rozrywlanym trokarem w zestawie, cewnik typu J, worek do 
moczu 2l (osobno pakowany) kołnierz mocujący, opaska-zacisk, rozmiary CH12 i CH14 do 
wyboru przez zamawiającego”?” 

Odpowied ź 43: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 44: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z 

dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?  
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się 
podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, 
wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną 
transakcyjną.”  

Odpowied ź 44: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów  
z dokładno ścią do 3 lub 4 miejsc po przecinku lub podanie ceny je dnostkowej za opakowanie z 
odpowiednim przeliczeniem ilo ści opakowa ń do dwóch miejsc po przecinku w celu 
porównywalno ści ofert. Zamawiaj ący dokonywał b ędzie zakupów pełnych opakowa ń. 
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Pytanie 45: „Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy 
przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania 
opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym 
harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim 
czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.” 

Odpowied ź 45: Zamawiaj ący będzie dokonywał zamówie ń zgodnie z zapisami umowy przetargowej. 
 
Pytanie 46: „ Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie 

mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe 
pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem 
Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, 
z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia 
przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego 
obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych 
produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, 
że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, 
nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w 
podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.” 

Odpowied ź 46: Zamawiaj ący informuje, że przewiduje wykorzystanie umowy zgodnie z zakresem  
ilościowym okre ślonym w formularzu cenowym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 

Pytanie 47: „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 umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z 
powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające 
wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.”  

Odpowied ź 47: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 48: „Dotyczy wzoru umowy: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy, 
mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z 
Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice 
swobody umów: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, 
za które odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto pozostałego do 
zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..” 

Odpowied ź 48: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 

 
Pytanie 49: „ Dotyczy wzoru umowy:  

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy: 
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W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 
t. j.).” 

Odpowied ź 49: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 

 
Pytanie 50: „Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do 

treści umowy:  
„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym 
wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do 
Zamawiającego do czasu uregulowania należności”” 

Odpowied ź 50: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 51: „Zadanie 13  Prosimy o wydzielenie pozycji od 8 do 10 szkiełka mikroskopowe i utworzenie z 

nich osobnego pakietu, pozwoli to Zamawiającemu na otrzymanie ofert od firm specjalizujących 
się w sprzedaży szkiełek, a co za tym idzie otrzymanie korzystniejszej oferty cenowej.” 

Odpowied ź 51: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 51: „Pakiet 12, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści w ramach produktu równoważnego myjkę do 

mycia ciała pacjenta, nasączoną mydłem, do użytku sanitarnego, jednorazowego użytku – 
gotową do użycia od razu po wyjęciu z opakowania. Uwalnia swoje higieniczne właściwości już 
przy kontakcie z niewielką ilością wody. Ergonomiczna budowa zapobiega zsunięciu się  z ręki 
w trakcie używania – zwężana w nadgarstku. Zgrzewana termicznie, dzięki czemu nie działa  
drażniąco na skórę pacjenta. Możliwość stosowania u niemowląt.  Rękawica dzięki swojej 
jednorazowości radykalnie zmniejsza jakąkolwiek możliwość rozprzestrzeniania się  infekcji, 
zapewniając jednocześnie efektywną higienę w wygodny i bezpieczny dla pacjenta sposób.  
SKŁAD - wykonana z dwóch warstw - przednia: podkłady watolinowe + środek myjący o 
neutralnym pH 5.5 - tylna: podkłady watolinowe - wymiary: 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubość 
nie mniej niż 0,5 cm - wykonana z włókniny 100g/m, opakowanie 20 sztuk z przeliczeniem 
ilości?” 

Odpowied ź 52: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z zapisa mi formularza 
cenowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamów ienia. 
 
Pytanie 53: „Pakiet 12, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści ściereczki do osuszania ciała wykonane z 

miękkiej włókniny w rozmiarze 30x28 cm, gramatura 30 gr,  opakowanie ‘150 sztuk (z 
przeliczeniem ilości), pakowane w opakowanie foliowe?” 

Odpowied ź 53: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z zapisa mi formularza 
cenowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamów ienia. 
 
Pytanie 54: „Pakiet 12, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści myjki do ciała w formie ściereczki nie 

wymagające spłukiwania oraz namaczania, wymiar 23x33 cm, zawierające w składzie m.in. 
Polysorbate 20, Bis-PEG/PPG-20 dimethicone, disodium EDTA, wyłącznie bezzapachowe, 
pakowane po 8 sztuk (z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań), będące wyrobem 
kosmetycznym?” 
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Odpowied ź 54: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z zapisa mi formularza 
cenowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamów ienia. 
 
Pytanie 55: „Pakiet 12, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści myjki do mycia ciała nasączone 

chlorheksydyną działającą antybakteryjnie, nie wymaga spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 
23x33 cm, zawierające w składzie m.in. chlorhexidine digluconate, PEG-6 caprylic/capric 
glicerydes, Bis-PEG/PPG-20 dimethicone, wyłącznie bezzapachowe, pakowane po 4 sztuki (z 
przeliczeniem ilość do pełnych opakowań). będące wyrobem kosmetycznym?” 

Odpowied ź 55: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z zapisa mi formularza 
cenowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamów ienia. 
 

Pytanie 56: „Pakiet 12, pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała w formie rękawicy nie 
wymagająca spłukowania oraz namaczania, zawierające w składzie m.in. aloes, 
cocamidopropyl betainę, glicerynę, wyłącznie bezzapachowe, pakowane po 14 sztuk (z 
przeliczeniem ilości do pełnych opakowań), zarejestrowane jako wyrób medyczny?” 

Odpowied ź 56: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z zapisa mi formularza 
cenowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamów ienia. 
 
Pytanie 57: „Pakiet 12, pozycja 8-9: Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 i 9 czepek do bezwodnego mycia 

głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką, nie wymagający namoczenia oraz 
spłukiwania, zawierający w składzie m.in. dimethicon, tetrasodium EDTA, aloes, witaminę E, 
chlorheksydynę, pakowane pojedynczo, będące wyrobem kosmetycznym?” 

Odpowied ź 57: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z zapisa mi formularza 
cenowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamów ienia. 
 
Pytanie 58: „Pakiet 12, pozycja 10: Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji 10 do osobnego pakietu, w 

celu umożliwienia złożenia oferty innym Wykonawcom.” 
Odpowied ź 58: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytania od 59 do 61 dotycz ą pakietu nr Pakiet 6, poz. 1 
Pytanie 59: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 14G długości 9cm oraz 11cm., tak jak 

obecnie stosowane przez Zamawiającego .” 
Odpowied ź 59: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 60: „ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby  jednorazowe pistolety do 

biopsji grubo-igłowej, posiadały dwa osobne przyciski:  A oraz osobno przycisk D (Przycisk A 
uwalnia funkcję- tylko pełnego automatu, drugi osobny  przycisk D uwalnia funkcję - tylko pół-
automatu), skalowanie co 1 cm, dobra widoczność w USG, takie jak obecnie stosowane przez 
Zamawiającego ?” 

Odpowied ź 60: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówi enia.  
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Pytanie 61: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby w ofercie były dostępne 

rozmiary i długości:  
18G długości : 6/9/20/25 cm 
14G długości : 6/9/11/15/20 cm 
Takie jak obecnie stosowane przez Zamawiającego?” 

Odpowied ź 61: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionym w  formularzu 
cenowym, specyfikacj ą istotnych warunków zamówienia  oraz dopuszczonymi niniejsz ą 
modyfikacj ą.   
 
Pytanie 62: „Pakiet 6, poz. 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii zawierających cewnik typ 
Pigtail, trokar rozrywany ,worek na mocz 2L, silikonowa tulejka do mocowania. Rozmiary 11CH 
oraz 14CH.” 

Odpowied ź 62: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 63: „Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Na warunkach objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby 
Zamawiającego towar. Własność Towaru zostanie przeniesiona na Zamawiającego z chwilą 
zapłaty umówionej ceny (wynagrodzenia).”” 

Odpowied ź 63: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 64: „Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień na towar w ilościach 
uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb. Realizacja tego uprawnienia nie niesie dla 
Zamawiającego żadnych negatywnych skutków prawnych, w szczególności ograniczenie przez 
Zamawiającego zamówienia na towar zarówno w zakresie rzeczowym, jak i ilościowym nie 
stanowi odstąpienia od Umowy nawet w części, nie skutkuje odpowiedzialnością 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a Wykonawcy nie 
przysługuje roszczenie odszkodowawcze o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% 
wartości całego zamówienia.”” 

Odpowied ź 64: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 65: „Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 11 – 16  

Prosimy z rezygnacji z w/w zapisów 
UZASADNIENIE: 
Wykonawca oświadcza i zobowiązuję się do dostawy w pełni kompatybilnego asortymentu. W 
związku z powyższym fakt ich użycia i eksploatacji nie może prowadzić do wskazanych 
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zdarzeń. Ich ewentualne zaistnienie może być przyczyną użytkowania niezgodnego z instrukcją 
obsługi, za co Wykonawca nie może odpowiadać.” 

Odpowied ź 65: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 66 : „Dotyczy warunków umowy § 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 
„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach 
(należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego  
na fakturze.”” 

Odpowied ź 66: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 67: „Dotyczy warunków umowy § 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki  
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności 
wskazanego na fakturze.”” 

Odpowied ź 67: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 68: „Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1 oraz 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1% oraz 
odpowiednio z 10% na 5%?” 

Odpowied ź 68: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  

 
Pytanie 69: „Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do 
należytej jej realizacji i naliczyć karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 1 ust. 1 umowy, w przypadkach, gdy:”” 

Odpowied ź 69: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 70: „Dotyczy warunków umowy § 8  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Oprócz uprawnień, o których mowa w § 5 Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania 
umowy, 
po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w zakresie danego pakietu w przypadku, gdy:”” 

Odpowied ź 70: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 71: „Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
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„Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody 
przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest 
nieważna. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”” 

Odpowied ź 71: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
 
Pytanie 72: „ Dotyczy pakietu 27 

Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 2 woreczek foliowy z funkcją rotacji zamiast siatki Roth?” 

 
Odpowied ź 72: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z zapisa mi formularza 
cenowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamów ienia. 
 
Pytanie 73 :  „Pakiet 12, poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 60g/m2, spełniającą wszystkie pozostałe 
wymagania SIWZ?” 

Odpowied ź 73: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z zapisa mi formularza 
cenowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamów ienia. 
 
Pytanie 74 :  „Pakiet 12, poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie 
półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, 
wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy 
myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2. Produkowana zgodnie z 
wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty).Czystość 
mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości 
Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. 
Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym składem. Produkt pozbawiony latexu. 
Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu 
opakowania” 

Odpowied ź 74: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 75:  „Pakiet 12, poz. 5-10 
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Czy Zamawiający dopuści produkty sklasyfikowane jako kosmetyk spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ?” 

Odpowied ź 75: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 76:  „dot. Zał ącznik nr 1.1– zał ącznik cenowy – PAKIET NR 20  

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 20 będzie wymagał złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem „Y” i 
zaworkami antyzwrotnymi, czy też złącze bez trójnika?” 

Odpowied ź 76: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie zł ącza bez trójnika. 
 
Pytanie 77:  „ dot. Zał ącznik nr 1.1– zał ącznik cenowy – PAKIET NR 30 

W celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę/będzie 
wymagał zaoferowania w Pakiecie nr 30 zestawów wkładów, w 100% kompatybilnych ze 
strzykawk ą do rezonansu magnetycznego prod. Medrad/Bayer, typ  Spectris Solaris EP  o 
następującym składzie: 
1 x wkład o pojemności 115 ml 
1 x wkład o pojemności 65 ml 
1 x złącze niskiego ciśnienia o długości 250 cm z trójnikiem „Y” i zastawką antyzwrotną; 
1 x złącze szybkiego napełniania 
2 x ostrze typu Spike 
Zestawy: 
- Sterylne, 
- wytrzymałość ciśnieniowa do 375 PSI, 
- wolne od toksycznych ftalanów 
? 
Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że do strzykawek typu Spectris Solaris EP pasują pary 
wkładów 65 ml i 115ml i są używane jednocześnie. Natomiast w tej chwili z opisu wynika, że 
Zamawiający wymaga 1500 sztuk pojedynczych wkładów.”  

Odpowied ź 77: Zamawiaj ący wyja śnia, i ż wymaga zaoferowani 1500 zestawów wkładów; dopuszcz a 
zaoferowanie zestawów o składzie opisanym w pytaniu . 
 
Pytanie 78: „dot. Zał ącznik nr 2 – wzór umowy - § 1 ust. 12 

Wnosimy o modyfikację w/w ustępu w następujący sposób: 
„12. Wykonawca ponosi wył ączną odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe, 
które 
mogą powstać wskutek użytkowania przez Zamawiającego urządzeń z towarem zaoferowanym 
jako 
kompatybilny z urządzeniem Zamawiającego." 
Wnosimy o modyfikację jak powyżej, ponieważ zapis jest nieprecyzyjny i nie uwzględnia wielu 
czynników mogących mieć wpływ na powstałe szkody.” 

Odpowied ź 78: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
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Pytanie 79: „PAKIET 12 
Poz. 10 - Prosimy o wyłączenie pozycji z całości pakietu do odrębnej części zamówienia. 
Podział pakietu umożliwi nam złożenie ważnej oferty co zwiększy konkurencyjność 
postępowania i umożliwi Zamawiającemu wybór faktycznie korzystnej oferty.” 

Odpowied ź 79: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytania od 80 do 88 dotycz ą pakietu nr 14  
Pytanie 80:  „Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nożyczek w rozmiarze 

11,5cm?” 
Odpowied ź 80: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 81: „Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nożyczek w rozmiarze 

14,5cm? 
Odpowiedź 81: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 82: „Poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania imadła w rozmiarze 12cm lub 
14cm? 

Odpowiedź 82: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu w rozmiarze 14 cm– przy zachowaniu dodatkow ych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 83:  „Poz. nr 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kleszczyków anatomicznych 
prostych typu Pean w rozmiarze 14cm? 

Odpowied ź 83: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 84:  „Poz. nr 1-6 – Czy wyspecyfikowane produkty będą służyły Zamawiającemu do zabiegów, 

podczas których będzie następował kontakt narzędzia z ciałem pacjenta również przez otwory 
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zarówno te naturalne jak i powstałe przez przerwanie ciągłości skóry? Zatem zgodnie z 
powyższym konieczny jest wymóg aby wyspecyfikowane narzędzia posiadały klasyfikację jako 
wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 876 t.j. z późn. zm).” 

Odpowied ź 84: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówi enia. 

 
Pytanie 85 : „Poz. nr 1-6 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi sterylnych, jednorazowego 

użytku, metalowych wykonanych ze stali nierdzewnej martenzytycznej wytwarzanej zgodnie z  
normą EN ISO 13485?” 

Odpowied ź 85: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówi enia. 
 
Pytanie 86: „Poz. nr 1-6 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi jednorazowego użytku 

posiadających oznaczenie jednorazowości (symbolem oraz kolorystycznie) jednoznacznie 
odróżniające ją od narzędzi wielorazowych, naniesione w sposób trwały i nieusuwalny?” 

Odpowied ź 86: Zamawiaj ący wymaga oznakowania zgodnie z ustaw ą o wyrobach medycznych. 
 
Pytanie 87: „Poz. nr 1-6 – W przypadku pozytywnej odpowiedzi dotyczącej wymogu kolorystycznego 

oznakowania jednorazowości narzędzi, ze względu na bezpieczeństwo stosowania i ochronę 
pacjenta, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu o nietoksyczności 
zastosowanej farby?” 

Odpowied ź 87: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówi enia.  
 
Pytanie 88: „Poz. nr 1-6 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi jednorazowego użytku 

których opakowanie papierowo-foliowe wyposażone jest w samo-przylepną etykietę kontrolną z 
możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej?” 

Odpowied ź 88: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówi enia. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do d nia 26.04.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin 
otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.  
 
 
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 
 
 
 

 


