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DO – ZP 119 /2014 Kraków, dnia 8.05.2014 r.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę  „Jednorazowego sprzętu medycznego w tym elektrod, zestawów do punkcji opłucnej siatek

chirurgicznych przepuklinowych, igieł do znieczuleń podpajeczynówkowych, sprzętu
anestezjologicznego, klipsów tytanowych i staplerów” - nr sprawy ZP 12/2014

I.  W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,  Zamawiający w oparciu o art.  38 ust.  1 ustawy – Prawo zamówień publicznych udziela
poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. G  rupa 8
Czy Zamawiający aby umożliwić zaistnienie zjawiska konkurencji zezwoli na wydzielenie poz. 1-4?
Odpowiedź nr 1: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2: dot. Grupa 5 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z grupy 5 poz. nr 4 tj. czujnika przepływu umożliwiającego
szybki  i  dokładny  pomiar  dzięki  minimalnym  wdechowym  i  wydechowym  oporom  przepływu  oraz
nowoczesnej technologii anemometrii cieplnej i utworzenie osobnego pakietu?
Odpowiedź nr 2: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3: dot. Grupa 2 poz. 1
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  zestawu   do  punkcji  opłucnej  zawierającego  cienkościenną
kaniulę  punkcyjną  z  krótkim  szlifem  o  średnicy  1,8mm  dł.  80mm,  dren  łączący  z  końcówką  lock,
strzykawkę trzyczęściową lock 60ml, z kranikiem trójdrożnym oraz workiem o poj. 2L na płyn.
Odpowiedź nr 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 4; dot. Grupa 2 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu  do ciągłego odsysania powietrza lub płynów z opłucnej
i klatki piersiowej. Zestaw zawiera: cienkościenną kaniulę punkcyjną z krótkim szlifem 3,35 x 78mm,
cewnik  z  poliuretanu  kontrastujący  w  promieniach  RTG,  koreczek  zamykający,  folia  ochronna  na
cewniku, podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem do cewnika, strzykawkę trzyczęściową lock
60ml, z kranikiem trójdrożnym oraz workiem o poj. 2L na płyn.
Odpowiedź nr 4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5: dot. Grupa 2 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z grupy 2 poz. 2 i  utworzenie nowej grupy 2A, co pozwoli na
złożenie co najmniej dwóch  konkurencyjnych cenowo ofert.
Odpowiedź nr 5. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6: dot. Grupa 2 poz. 1
Czy Zamawiający  w pozycji  1 dopuści  bezpieczny zestaw do  punkcji  opłucnej  składający się  z  igły
Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego
wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch
i 12Ch, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w
tryb drenażu z pominięciem zastawek), strzykawka luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem
spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem? 
Odpowiedź nr 6. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7: dot. Grupa 2 poz. 5
Czy  Zamawiający  w pozycji  5 dopuści  trzykomorowy,  sterylny  zestaw  do  drenażu  klatki  piersiowej
posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności
2200 ml wyskalowaną w 5ml w zakresie 0-500ml i co 10ml w zakresie 500-2200ml, wydzieloną wodną
komorę  regulacji  siły  ssania  z  barwnikiem,  samouszczelniającym  portem  igłowym,  posiadający
automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę
zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem? Zestaw z samouszczelniającym portem
igłowym  do  pobierania  próbek  drenowanego  płynu.  Możliwość  wyciszenia  bez  ingerencji  w  system
centralnej  próżni  oraz  autoregulacja  intensywności  „bąblowania”.  Zestaw o  budowie  kompaktowej,  o
stabilnej  podstawie  i  wysokości  maksymalnej  25cm,  z  uchwytem  umożliwiającym  przenoszenie  lub
powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną. 
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Odpowiedź nr 7: W pakiecie brak pozycji 5. Z opisu wynika że pytanie dotyczy pozycji 2. Jeśli tak, to
odpowiedź na to pytanie brzmi:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8: dot. Grupa 6
Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w w/w grupie równoważnych klipsów renomowanego
producenta Teleflex USA tj. klipsów tytanowych rozmiar ML ( średnio – duże) zamykane oczkowo tj.
zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości ( co
prowadzi do uchylenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania
klipsa), karbowane od wewnątrz podłużnie i poprzecznie. Długość klipsa zamkniętego 9 mm. Pakowane w
sterylne  magazynki  z  taśmą  samoprzylepną  po  6  sztuk.  Kompatybilne  m.in.  z  pojedynczymi
klipsownicami laparoskopowymi i do chirurgii otwartej typu AesculapBraun.
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający dopuszcza klipsy tytanowe rozmiar ML ( średnio – duże) zamykane oczkowo tj. zamykane
poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości ( co prowadzi do
uchylenia  struktury  anatomicznej  bez  możliwości  jej  wymknięcia  w  momencie  zamykania  klipsa),
karbowane  od  wewnątrz  podłużnie  i  poprzecznie.  Długość  klipsa  zamkniętego  9  mm.  Pakowane  w
sterylne  magazynki  z  taśmą  samoprzylepną  po  6  sztuk.  Kompatybilne  m.  in.  z  pojedynczymi
klipsownicami laparoskopowymi i do chirurgii otwartej typu AesculapBraun, pod warunkiem spełnienia
pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 9: dot. Grupa 1 poz. 5-10
Prosimy o wydzielenie pozycji od 5 do 10 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecnie pozycje te
znajdują się w jednym pakiecie wraz z innym osprzętem tj. (silikonowe nakładki, uchwyt argonowy) i
takie  brzmienie  pakietu  znacznie  zawęża  grono  oferentów  co  przeczy  zasadzie  zachowania  uczciwej
konkurencji i naraża Zamawiającego na zakup produktów po zawyżonej cenie. 
Odpowiedź nr 9: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 10: dot. Grupa 6
Prosimy  o  dopuszczenie  klipsów  tytanowych  wraz  z  kompatybilnymi  z  nimi  klipsownicami  o
następujących parametrach:

 Klipsy tytanowe w rozmiarze ML 
 Klipsy dostosowane do badań CT oraz MRI poświadczone oryginalnym certyfikatem producenta
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 Konstrukcja klipsa o gładkiej, polerowanej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznym rowkowaniu
typu „cross”, zapobiegającej przesuwaniu się klipsa przed i po aplikacji na naczyniu

 Klipsy  w kształcie  podkowy o  konstrukcji  tzw.  podwójnego  zamknięcia.  Końcówka  dystalna
uformowana na kształt  szewronu zamyka się jako pierwsza niwelując ryzyko uszkodzenia lub
przecięcia naczynia (kształ równoważny do opisanego w SIWZ „oczka”)

 Brzegi klipsa zaokrąglone, gwarantujące całkowitą atraumatyczność 
 Rozmiary klipsa: wewnętrzny: M/L – 7.3mm, zewnętrzny:  M/L – 8.2mm
 Klipsy pakowane sterylnie po 6 lub 24 sztuki w kolorystycznie zidentyfikowanych i silikonowych

aplikatorach z taśmą samoprzylepną od spodu.

W przypadku  pozytywnej  odpowiedzi  kompatybilna  klipsownica  zostanie  dostarczona  wraz  z
klipsami 

Odpowiedź nr 10: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 11: dot. wzoru umowy
Czy w § 7 ust. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty
wystawienia faktury?
Odpowiedź nr 11: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 12: dot. wzoru umowy
W  celu  zapewnienia  równego  traktowania  stron  umowy  i  umożliwienia  wykonawcy  sprawdzenia
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w  § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na
rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź nr 12: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 13: dot. wzoru umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2 pkt. 2,3
2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:

2) w wysokości 0,5 % wartości zamawianej partii materiałów za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu
w terminie ustalonym w § ust. 2 i 3,  jednak nie więcej niż 10 % wartości zamawianej partii
materiałów.
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3) W wysokości 0,5 wartości reklamowanej partii  materiałów 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 13. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 14: dot. Grupa 4 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką Quincke Point
22Gx130mm.
Odpowiedź nr 14: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 15: dot. Grupa 4 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie w poz.2 igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką Pencil Point
22Gx90mm. 
Odpowiedź nr 15: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 16: dot. Grupa nr 11 poz. 3,4
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła pomyłka i w grupie 11 poz. 3 i 4 miał na myśli
nakłuwacze Medlance ?
Odpowiedź nr 16: Tak, Zamawiający wyjaśnia że zaszła pomyłka i chodzi o nakłuwacze Medlance

Pytanie nr 17; dot. Grupa nr 11 poz 5
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaga, by potwierdzenie kompatybilności  igieł do pena
opierało  się na badaniach kompatybilności technicznej systemu do iniekcji zgodnie z przeznaczeniem i na
badaniach zalecanych w normie ISO 11608-2:2000?
Odpowiedź  nr  17: Zamawiający  potwierdza,że  wymaga  potwierdzenia  kompatybilności  igieł.  Jako
potwierdzenie spełnienie warunku wymaga certyfikatu kompatybilności technicznej zgodnie z normą ISO
11608-2:2000.

Pytanie nr 18; dot. wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki
VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8%
na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady
2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili
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 obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu
(gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) -podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości
 dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym
poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc to
pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też
już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT.
Z  kolei  to  rozwiązanie  jest  niekorzystne  dla  Zamawiającego,  ponieważ  spowoduje  to  przekroczenie
szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania
umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.
Odpowiedź nr 18: Zamawiający zmieni zapis § 4 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
Odbiorca  dopuszcza  możliwość  zmiany  umowy  w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT,  z
zastrzeżeniem ust. 2 zdanie pierwsze. W przypadku zwiększenie stawki podatku VAT cena jednostkowa
materiału netto nie ulega zmianie.

Pytanie nr 19:dot. Wzoru umowy   §   4 ust. 4.
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 zmianę. 
Odpowiedź nr 19: Zamawiający zmieni zapis § 4 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
Odbiorca  dopuszcza  możliwość  zmiany  umowy  w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT,  z
zastrzeżeniem ust. 2 zdanie pierwsze. W przypadku zwiększenie stawki podatku VAT cena jednostkowa
materiału netto nie ulega zmianie.

II. W  oparciu  o  art.  38  ust.  4  ustawy  –  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający  zmienia  treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

Zmiany opisu przedmiotu zamówienia w:

 Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa nr 6
Zamawiający dopuszcza klipsy tytanowe rozmiar ML ( średnio – duże) zamykane oczkowo tj. zamykane
poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości ( co prowadzi do
uchylenia  struktury  anatomicznej  bez  możliwości  jej  wymknięcia  w  momencie  zamykania  klipsa),
karbowane  od  wewnątrz  podłużnie  i  poprzecznie.  Długość  klipsa  zamkniętego  9  mm.  Pakowane  w
sterylne magazynki z taśmą samoprzylepną po 6 sztuk. Kompatybilne m. in. z pojedynczymi
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 klipsownicami laparoskopowymi i do chirurgii otwartej typu AesculapBraun, pod warunkiem spełnienia
pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

 Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa nr 11 poz. 3,4
poz. 3 Nakłuwacz hematologiczny dla dorosłych typu Medlance
poz. 4. Nakłuwacz hematologiczny dla dzieci typu Medlance

 Wzoru umowy § 4 ust. 4.
Zamawiający zmieni zapis § 4 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
Odbiorca  dopuszcza  możliwość  zmiany  umowy  w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT,  z
zastrzeżeniem ust. 2 zdanie pierwsze. W przypadku zwiększenie stawki podatku VAT cena jednostkowa
materiału netto nie ulega zmianie.

 VII.3. SIWZ - Dodatkowo dla grupy 11 poz. 5
Jest:  Kompatybilność igieł potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej
Powinno być: Certyfikat kompatybilności technicznej zgodnie z normą ISO 11608-2:2000

III.  W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin
składania ofert i otwarcia ofert do dnia 2.06.2014 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. 
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