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Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Jednorazowego i 
wielorazowego sprzętu medycznego” dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie – nr 

sprawy ZP 39/2012

I.  W  związku  z  wniesieniem  zapytań  dotyczących  wyjaśnienia  treści   specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. Grupa 4. poz. 6 - Zestaw do CPAP
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  powyższej  pozycji  z  Pakietu  nr  4  do  odrębnego 

zadania?  Nasza firma jest  przedstawicielem producenta  akcesoriów do aparatu,  do którego przeznaczone są 
zestawy do CPAP z generatorem oraz samego aparatu.  Specjalizujemy się głównie w sprzedaży akcesoriów 
przeznaczonych dla noworodków leczonych techniką nCPAP Infant Flow SiPAP. Niestety obecna konstrukcja 
pakietu  uniemożliwia  nam  złożenie  oferty.  Wydzielenie  tej  pozycji  do  odrębnego  pakietu  umożliwi 
Zamawiającemu uzyskanie większej liczby ofert i przyczyni się do konkurencyjności cenowej. Postać i dobór  
pozycji w Pakiecie Nr 4 sugerują, że Zamawiający kieruje to zapotrzebowanie do konkretnego wykonawcy.
Odpowiedź nr 1:Zamawiający wyraża zgodę, wyodrębni z grupy 4 pozycję nr 6 i utworzy dla niej grupę 
4C – Zestawy do CPAP 1212,00 zł
Zamawiający ustala wysokość wadium jak w tabeli w pkt. II:     grupa 4A  - 60,00 zł

Pytanie nr 2: dot. Grupa 4. poz. 6 - Zestaw do CPAP
Zamawiający opisał zestaw pediatryczny, o czym sugeruje przekrój rur: 15 mm. Taki zestaw nie nadaje 

się do stosowania w aparacie CPAP Infant Flow SiPAP, do którego zestawy z generatorem są przeznaczone. 
Aparat  Infant  Flow  SiPAP  służy  do  leczenia  wcześniaków  i  noworodków,  dla  których  stosuje  się  rury  o 
średnicy: 10 mm, a generator jest wyposażony w przegub kulisty łączący go z ramieniem wydechowym układu  
oddechowego.  Jedynie  taki  zestaw  zapewnia  skuteczne  leczenie  wcześniaków  i  noworodków  zgodnie  z 
zasadami podanymi w instrukcji obsługi aparatu Infant Flow SiPAP. Jednocześnie zapobiegając powikłaniom 
noska. Czy zważywszy na powyższe Zamawiający wprowadzi wymóg zaoferowania zestawu do CPAP z rurami 
(kolor niebieski) o średnicy: 10 mm i generatorem wyposażonym w przegub kulisty?
Odpowiedź nr 2: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w grupie nr 4 poz. 5:
Zestaw  do  CPAP  Nflow  –  z  generatorem  strumieniowym  do  aparatu  Infant  Flow  zawierający:  Odcinek 
wdechowy podgrzewany, kolor niebieski o długości 140 - 150cm,  Ø wew.10 mm,zawierający odcinek 40 cm 
bez podgrzewania,  zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza  Ø wew. 22mm,zespoloną z 
portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z nasadką pozycjonującą oraz gniazdem podgrzewania węża 
w kształcie  koniczynki,  z  drugiej  strony układ  posiada  końcówkę  łączącą  dopływ  gazów oddechowych  do 
generatora oraz  linię pomiaru proksymalnego ciśnienia.  W odległości  ok. 40cm od generatora wmontowane 
złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6mm. Odcinek 
pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką o średnicy od 
4 do 4,8mm kompatybilny z urządzeniem. Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem o długości od 50 do 65cm, 
kolor niebieski zakończony z jednej strony końcówką Ø wew. 22mm , z drugiej strony końcówką Ø zew. 15mm.
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 Zawierający ponadto: generator, końcówkę donosową, odcinek wydechowy. Linia wydechowa jest połączona z 
generatorem poprzez przegub kulisty.

Pytanie nr 3: dot. Grupa 4. poz. 6 - Zestaw do CPAP
Czy zestaw do  CPAP ma posiadać  w ramieniu  wdechowym  dodatkowy niepodgrzewany odcinek  

o długości 40 cm umożliwiający podłączenie noworodka leczonego w inkubatorze? 
Odpowiedź  nr  3:  Tak,  Zamawiający  wymaga  aby  zestaw  do  CPAP  posiadał  w  ramieniu  wdechowym 
dodatkowy niepodgrzewany odcinek  o  długości  40  cm umożliwiający podłączenie  noworodka leczonego w 
inkubatorze, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 4: dot. Grupa 4. poz. 6 -  Zestaw do CPAP
Czy  zestaw  do  CPAP  ma  być  zaopatrzony  w  gniazdo  do  czujnika  temperatury  F&P  MR869  do 

nawilżacza F&P MR850 stosowanego u Zamawiającego? Gniazdo to charakteryzuje się szczególnym kształtem 
–  posiada  trójkątne  wycięcie  zapewniające  centralne  umieszczenie  czujnika  przepływu  i  temperatury  w 
strumieniu  gazów  oddechowych.  Jest  to  warunek  konieczny  dla  uzyskania  odpowiedniej  temperatury  i 
wilgotności gazów oddechowych.?
Odpowiedź nr 4: Tak, zestaw do CPAP ma być zaopatrzony w gniazdo do czujnika temperatury F&P MR869 
do nawilżacza F&P MR850 stosowanego u Zamawiającego,  pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów 
zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 5: dot. Grupa 4. poz. 6 -  Zestaw do CPAP
Czy Zamawiający będzie wymagał,  aby zestawy do CPAP z generatorem był  połączony w sposób 

umożliwiający rozłączenie kompletnego generatora tzn. linii pomiarowej ciśnienia i linii doprowadzającej gazy 
oddechowe  do  generatora  za  pomocą  specjalnej  złączki?  To  rozwiązanie  ułatwia  pielęgnację  noworodka  i 
wymianę samego generatora bez konieczności ruszania układu oddechowego.
Odpowiedź nr 5: Tak, Zamawiający wymaga, aby zestawy do CPAP z generatorem był połączony w sposób 
umożliwiający rozłączenie kompletnego generatora tzn. linii pomiarowej ciśnienia i linii doprowadzającej gazy 
oddechowe  do  generatora  za  pomocą  specjalnej  złączki,  pod  warunkiem  spełnienia  pozostałych  wymogów 
zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 6:   dot. Grupy 1 poz.   1  
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wyłączenie  z  grupy  1  pozycji  nr  1 lub  zezwoli  na  składanie  ofert  na 
poszczególne pozycje w grupie 1?
Odpowiedź nr 6: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7: dot. Grupy 1 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśm o grubości 0,54 mm, porowatości 70 %, długości 45 lub 

60 cm, szerokości 1,1 cm; przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź nr 7: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8: dot. Grupy 5 poz. 1.
Czy Zamawiający  dopuści  zestaw uniwersalny z serwetą  na stolik  narzędziowy 150cmx190cm, przylepcem 

taśmowym 9cmx50cm oraz 2 ręczniczkami z włókniny kompresowej, pozostałe składowe zastawu bez zmian?

Odpowiedź nr 8. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 9: Grupy 5 poz. 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 1 z grupy 5, aby umożliwić większej liczbie wykonawców 

złożenie ważnych ofert, co znacznie podniesie konkurencyjność postępowania?

Odpowiedź nr 9. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 10: dot. Grupy 6 poz. 2.
Czy należy zaoferować myjkę podfoliowaną w rozmiarze min. 22cmx15cm?

Odpowiedź nr 10. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania myjki podfoliowanej w rozmiarze min. 22cm x 15cm,  pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.



Pytanie nr 11: dot. dot. Grupy 8 poz. 1
Czy należy zaoferować fartuch  niejałowy z włókniny typu SMS o gramaturze  min.  35g/m2 z dodatkowym  
wzmocnieniem o gramaturze min.40 g/m² na jego przodzie i przy rękawach (do łokci); w rozmiarze L?
Odpowiedź nr 11.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartucha niejałowego z włókniny typu SMS o gramaturze min. 
35g/m2 z dodatkowym wzmocnieniem o gramaturze min.40 g/m² na jego przodzie i przy rękawach (do łokci); w 
rozmiarze L, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 12: dot. Grupy 8 poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 90cmx200cm z włókniny dwuwarstwowej foliowanej o 

gramaturze 43g/m2?

Odpowiedź nr 12: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 13: dot. Grupy 8 poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny o gramaturze 17g/m2?

Odpowiedź nr 13:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 14; dot. projektu umowy:
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni  
ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź nr 14. TAK

Pytanie nr 15: dot. projektu umowy:
Zważywszy na treść § 3 ust. 3 i 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (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.
Odpowiedź nr 15. Treść § 3 ust. 3 i 4 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 16: dot. projektu umowy:
Czy Zamawiający  zgadza  się  aby w § 4 ust.  4  wzoru umowy w zdaniu drugim słowa  „cena jednostkowa 
materiału brutto nie ulega zmianie” zostały zastąpione słowami „cena jednostkowa materiału netto nie ulega  
zmianie”?
Aktualna  treść  zdania  drugiego  w § 4 ust.  4  wzoru  umowy jest  chyba  wynikiem omyłki  Zamawiającego  i 
pozostaje w sprzeczności  ze zdaniem pierwszym. W przypadku podwyżki  VAT zmianie powinna ulec cena 
brutto, a cena netto pozostaje bez zmian.
Odpowiedź nr 16. 
Zamawiający zmienia zapis § 4 ust. 4 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:
Odbiorca  dopuszcza  możliwość  zmiany  umowy  w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT,  
z  zastrzeżeniem ust.  2  zdanie  pierwsze.  W przypadku  zwiększenia  stawki  podatku VAT cena  jednostkowa 
materiału netto nie ulega zmianie.

Pytanie nr 17: dot. projektu umowy
Czy Zamawiający  zgadza  się  aby  w §  9  ust.  2  pkt  2)  wzoru  umowy słowa  „wartości  zamawianej  partii  
materiałów” zostały zastąpione słowami „wartości materiałów niedostarczonych w terminie”?
Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości 
całego  zamówienia.  W  przeciwnym  razie,  w  przypadku  częściowej  realizacji  zamówienia,  kara  umowna 
mogłaby być  niewspółmiernie  wysoka  w stosunku do  wartości  niedostarczonego  towaru,  a  nawet  mogłaby 
przewyższać  wartość  niedostarczonego  towaru.  Taka  kara  mogłaby  być  uznana  za  rażąco  wygórowaną  w 
rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Odpowiedź nr 17. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 18: dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 wzoru umowy zostało dopisane 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 zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli 
uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu 
stron.
Odpowiedź nr 18. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 19: dot. projektu umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby informacja o zakazie przelewu wierzytelności, o której mowa w § 13 ust. 2  
wzoru  umowy,  nie  była  zamieszczana  bezpośrednio  na  fakturze,  lecz  na  załączniku  do  faktury  lub  innym 
dokumencie? 
Informacja  o  zakazie  przelewu  wierzytelności  nie  musi  być  zamieszczana  na  fakturze  według  przepisów 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania  
zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów 
wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania takich informacji na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku 
wykonawców  korzystających  z  takich  systemów  wystawiania  faktur,  zamieszczanie  powyższych  informacji 
bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami. Jednocześnie,  
zamieszczanie powyższych  informacji  na fakturze nie jest  konieczne do ochrony interesów Zamawiającego. 
Należy  podkreślić,  że  bezskuteczność  czynności  prawnej  powodującej  zmianę  wierzyciela  samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a dokonanej bez zgody podmiotu tworzącego, wynika wyraźnie z mocy 
art. 54 ust. 5 i 6 ustawy o działalności leczniczej; jest zatem zupełnie niezależna od ewentualnej wzmianki na 
fakturze. 
Udzielając  odpowiedzi  na  powyższe  pytania  proszę  wziąć  pod uwagę  bieżące  orzecznictwo Krajowej  Izby 
Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. 
KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien  
on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny  
tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła 
w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08 oraz w wielu innych orzeczeniach.
Odpowiedź nr 19.Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 20: dot.   Grupa 2, poz. 7-8, 11, 18-20, 24-29  
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji  do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie 
konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź nr 20. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ4 – 1

Pytanie nr 21: dot.   Grupa 2, poz. 2  :  
Czy Zamawiający  dopuści  opaskę  identyfikacyjną  niesterylną,  spełniająca  pozostałe  wymagania  zawarte  w 
SIWZ?
Odpowiedź nr 21. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 22: dot.   Grupa 2, poz. 14-15  :  
Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z optycznym indykatorem pozycji zamknięty/otwarty?
Odpowiedź nr 22. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 23: dot.   Grupa 2, poz. 17  :  
Czy Zamawiający dopuści zawór bezigłowy o przepływie 400-440ml/min?
Odpowiedź nr 23  .   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 24: dot.   Grupa 2, pozycja 21  :  
Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 90mm, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź nr 24.     Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 25: dot.   Grupa 2, pozycja 22  :  
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml 
- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm 
- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, 
- Płaski filtr epiduralny 0,2μm odporny na ciśnienie 8 bar, 
- Łącznik do cewnika epiduralnego 
- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatrzaskowym zapobiegającym 
przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła 
w miejscu jego wprowadzenia do ciała 



- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?
Odpowiedź nr 25. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 26: dot. Grupa 2, poz. 23:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacjii z prowadnica wykonaną ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź nr 26. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 27: dot. Grupa 4, poz. 3-4:
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie kon-
kurencyjnej oferty.
Odpowiedź nr 27. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 28: dot. Grupa 5, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

• 1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm
• 1 szt. serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm
• 1 szt. serweta z przylepcem 170 cm x 240 cm
• 1 szt. serweta z przylepcem 170 cm x 180 cm
• 2 szt. serweta z przylepcem 70 cm x 90 cm
• 1 szt. taśma przylepna 10 cm x 50 cm
• 4 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź nr 28. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 29: dot. Grupa 5, pozycja 2:
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm
1 szt. serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm
1 szt. serweta z wycięciem 150 cm x 200 cm
wycięcie U samoprzylepne o wym. 6 cm x 65 cm
1 szt. serweta z przylepcem 150 cm x 180 cm
1 szt. serweta z przylepcem 75 cm x 90 cm
1 szt. taśma przylepna 10 cm x 50 cm
4 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm?
Odpowiedź nr 29. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 30: dot. Grupa 8, pozycja 1:
Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30g/m², w rozmiarze L, spełniający pozostałe wymagania za-
warte w SIWZ?
Odpowiedź nr 30. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 31: dot. Grupa 8, pozycja 2:
Czy Zamawiający dopuści śliniak w rozmiarze 66x37cm?
Odpowiedź nr 31.Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 31: Grupa 8, pozycja 2:
Czy Zamawiający dopuści śliniak bez kieszeni?
Odpowiedź nr 32. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 33: dot. Grupa 8, pozycja 2:
Czy Zamawiający dopuści śliniak w rozmiarze 36x48cm?
Odpowiedź nr 33. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 34: dot. Grupa 8, pozycja 3,5
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie kon-
kurencyjnej oferty.
Odpowiedź nr 34. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ



Pytanie nr 35: dot. Grupa 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opaski dla niemowląt w kolorze niebieskim lub różowym posiadające kartkę z polem 
do opisu, niesterylne ?
Odpowiedź nr 35. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 36:   dot. projektu umowy  :  Paragraf 4 ust. 4 -5     
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu poprzez wprowadzenie mechanizmu 
zmiany cen brutto w razie zmiany stawki VAT z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmia-
nę. 
Odpowiedź nr 36. Odpowiedź nr 16.

Pytanie nr 37:   dot. projektu umowy  :  Paragraf 13 ust. 2        
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy. 
Odpowiedź nr 37.Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 38: dot. Grupa   nr 1 poz. 1  
Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 1 pozycja 1:
Taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu wykonanej z polipropylenu monofilamento-
wego o atraumatycznych brzegach, zakończonej pętelkami.
Grubość taśmy  - 0,31mm
Porowatość – 67%
Gramatura 32g/m2

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź nr 38. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 39: dot. Grupa   nr 1 poz. 2  
Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 1 pozycja 2: 
Siatki  do leczenia zaburzeń  statyki  dna  miednicy mniejszej  wykonanej  z  PVDF (polifluorek  winylidenu)  o 
anatomicznym kształcie z czterema ramionami.
Grubość taśmy – 0,47mm
Porowatość średnia – 62%
Gramatura – 116 g/m2

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
Odpowiedź nr 39. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 40: dot. projektu umowy:
Czy w celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona modyfikacji  postanowień  projektu  przyszłej 
umowy w zakresie zapisów §12 ust. 2

Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
1) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara 
zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy, do dnia odstąpienia przez Dostawcę,
2) w wysokości  0,5 % wartości  brutto  opóźnionej  partii  materiałów ( bez uwzględnienia podatku VAT) za 
każdy dzień zwłoki w jej  dostarczeniu,  w terminie ustalonym w § 5 ust.2 i  3,  jednak nie więcej  niż 10% 
wartości brutto opóźnionej partii materiałów
3) w wysokości 0,5 % wartości reklamowanej partii materiałów ( bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy 
dzień zwłoki w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy,  jednak nie 
więcej niż 10% wartości reklamowanej partii materiałów
Odpowiedź nr 40. We wszystkich powyższych punktach Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 41: dot. projektu umowy:
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmia-
nę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w 
chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ?
Odpowiedź nr 41: Odpowiedź nr 16.

Pytanie nr 42: dot. Grupa   nr 4 poz. 8  
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z grupy 4 elektrody biernej jednorazowego użytku.



Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody bierne jednorazowego użytku pokryte wysokiej jakości 
hydrożelem przewodzącym, który gwarantuje prawidłowe przyleganie do ciała pacjenta, przez cały czas trwania 
zabiegu, dzielone, powierzchnia przewodzenia: 110 cm², powierzchnia całkowita: 170 cm², wymiary 122mm x 
176mm, kompatybilne z diatermią Valleylab, bezlateksowe ?
Odpowiedź nr 42: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 43: dot. Grupa nr 2 poz. 13 oraz Grupa nr 6 poz. 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Wydzielenie powyższych pozycji i stworzenie osobnego pakietu? Pozwoli to 
Zamawiającemu uzyskać korzystniejszą cenę. 
Odpowiedź nr 43: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 44: dot. Grupa nr 2 poz. 13 oraz Grupa nr 6 poz. 2.
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, pozycji nr 2 myjkę podfoliowaną, pakowaną a'20 szt.?
Odpowiedź nr 44: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

II. Wysokość Wadium dla poszczególnych grup w związku z udzieleniem odpowiedzi w pytaniu nr 1 oraz wy-
dzieleniem grup z pakietu nr 4 – pismo DOP-ZP 358/2012 z dnia 18.12.2012 r. 

lp. Nr 
grupy Nazwa grupy Wysokość Wadium

1 4 Anestezjologiczny sprzęt jednorazowy 1 038,00 zł

2 4A Zestawy do drenażu przezskórnego 60,00 zł

3 4B Filtry mechaniczne 80,00 zł

4 4C Zestawy do CPAP 174,00 zł

III.  W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania 
ofert i otwarcia ofert do dnia 21.01.2013 roku. Godziny pozostają bez zmian.

IV. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

V. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 


