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LAS-30/1-PN/13-2018       Rybnik, dnia 22.05.2018 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 1 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego  
(zamówienie nr LAS-30-PN/13-2018) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 17.04.2018 r., nr 2018/S 074-164082 

 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi.  

 
Pytanie 1 : „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 poz.1 jednorazowy sterylny endoskopowy worek 

do wyjmowania usuniętych narządów,  otwierany/zamykany nitką wykonaną z nitinolu - 
wykazujących efekt pamięci kształtu o pojemności 200ml śr.trzonu pozwalająca na 
wprowadzenie przez trokar o śr. 10/11mm?”  

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w  formularzu cenowym. 
 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 poz.2 jednorazowy sterylny endoskopowy worek 

do wyjmowania usuniętych narządów,  otwierany/zamykany nitką wykonaną z nitinolu - 
wykazujących efekt pamięci kształtu o pojemności 400ml lub 800ml do wyboru  śr.trzonu 
pozwalająca na wprowadzenie przez trokar o śr. 10/11/15mm?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w  formularzu cenowym. 
 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz.1-3  wymaga klipsy tytanowe w magazynkach po 6 

sztuk (jednostka miary – magazynek) W opakowaniu, wymagana samoprzylepna kontrolka 
identyfikująca do wklejania w protokole operacyjnym, zawierająca datę przydatności, datę 
produkcji i nr serii, po jednej sztuce do każdego magazynka?” 

Odpowiedź 3: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w  formularzu cenowym. 
 
Pytanie 4: „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 wi ęcej ni ż 10% warto ści brutto 
niedostarczonego w terminie/ wadliwego przedmiotu z amówienia. ” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
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Oraz § 10 ust. 2 , § 11 ust. 2, § 10 ust. 4: 
 

Pytanie 5: „Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania 
terminu dostarczenia urządzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 w wysokości 250 zł za każdy 
dzień opóźnienia, jednak nie wi ęcej ni ż 10 % warto ści brutto opó źnionego  
w dostarczeniu urz ądzenia.”  

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  

 
Pytanie 6:  „W przypadku przekroczenia czasu przerwy w funkcjonowaniu urządzenia ponad 24 

godziny – za każdą rozpoczętą dobę Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą 
umowną w wysokości 250 zł., jednak nie wi ęcej ni ż 10 % warto ści brutto wadliwego 
urządzenia.  Powyższa kwota wzrasta 3-krotnie w przypadku liczby ww. przerw większej niż 
2 w danym miesiącu i obowiązuje w okresie kolejnych 30 dni od daty ostatniej przerwy 
uzasadniającej zastosowania wzrostu.” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 
 

Pytanie 7: „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 wi ęcej ni ż 10% 
warto ści brutto wskazanej w § 1 ust. 1 umowy dla danego p akietu. ” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 
Pytanie 8: „Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu 
zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w  pakiecie 2 , 
poz. 4 na:  trokar  tępo zakończony (zakładany metodą dostępu Hassona) o długości 100 
mm , wyposażony w  pompowany, bezlateksowy  balon samomocujący obj. 10  ml, i drugi 
element  mocujący od strony zewnętrznej w formie miękkiego żelowego stożka blokowany 
klamrą zatrzaskową oraz kranik umożliwiający wprowadzenie strzykawki  do napełnienia 
balonu powietrzem. Strzykawka w zestawie. Wbudowana redukcja 5-12mm?” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ i formularza cenowego w zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 9: „Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu 
zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w  pakiecie 2, 
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poz. 7 na: Trokar optyczny sterylny, jednorazowego użytku, o średnicy 12mm z wbudowaną 
redukcją 5-12mm, długość 100 mm oraz 150 mm, kaniula żebrowana lub  zaawansowany 
system fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym, zawór gazowy, obturator z separatorem 
tkankowym z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania 
trokara, ściągana główka trokara w celu szybkiej desuflacji ?  

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w  formularzu cenowym. 
 
Pytanie 10: „Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu 
zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w  pakiecie 2, 
poz. 9  na: worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów,  jednorazowy, poliuretanowy z 
samo rozprężalną obręczą z pamięcią kształtu umożliwiającą ponowne otwarcie worka 
przymocowaną na stałe do popychacza z uchwytem pierścieniowym ułatwiającym 
precyzyjne manipulowanie rozwiniętym workiem i trzonem posiadającym uchwyt nożycowy 
na dwa palce. Pojemność 200 ml o wymiarach: 8,5cmx18,8cm i średnicy trzonu 10 mm? 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunk ów zamówienia 
oraz formularza cenowego w zakresie opisu przedmiot u zamówienia. 
 
Pytanie 11: „Czy Zamawiający dopuści w części 4, poz 2 Worki do zbiórki mocz, spełniające 

podstawowe wymogi Zamawiającego tj: Worek do zbiórki moczu, zamknięty system 14 - 
dniowy o pojemności 2000ml, komora kroplowa Pasteur`a, dren łaczący min 90cm ze 
spiralnym zabezpieczniem antyzałamaniowym, bezigłowy port do pobierania próbek 
moczu, tylna ścianka w kolorze białym, kranik spustowy zaciskowy, zintegrowany wieszak- 
z zastawką na wyjściu komory kroplowej i filtrem hydrofobowym?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący wskazuje, i ż post ępowanie nie dotyczy asortymentu opisanego 
w pytaniu.  

Pytanie 12: „Czy Zamawiający dopuści w części 4, poz 4: Hak/zawieszkę kompatybilną z workami 
oferowanymi w poz 1 o kształcie jak w załączonej grafice?”  
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Odpowied ź 12: Zamawiaj ący wskazuje, i ż post ępowanie nie dotyczy asortymentu opisanego w 
pytaniu.  
 

 
Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do d nia 29.05.2018 r. do godziny 10.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godz inie 10.30.  

 
 

 
Egz.: 

1. aa. 
 
 

 


