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Nasz znak: ZP.271-    150 .8/16             Kraków, dnia 8.06.2016 r. 

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na

 Dostawę sterylnego sprzętu  jednorazowego użytku 

(ZP 8/16)

         Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015,  poz.  2164)  Dyrektor  Szpitala
Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez
Wykonawców i modyfikuje zapisy SIWZ. 

Pytanie  1 -  Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie  nr  23  Barwnik  tkankowy przeznaczony do
wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie
0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej
buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawkach o pojemności 0.7 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie  nr  2:  Czy  Zamawiający  dopuści  w  pakiecie  nr  24  poz  1  perfluorodekalinę  w
ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 24 poz 2 i 3 gazy okulistyczne w pojemniku
75 ml wielokrotnego użytku, wraz z zestawem do podaży: 1 x strzykawka 50 ml, 1 x filtr 0.22
um, 1 x igła 30G, 1 x opaska dla pacjenta? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, ze względu na długi okres pomiędzy zabiegami i
małą ilość zużyć gazów. 

Pytanie 4  Dotyczy:  Pakiet nr 16 Wnosimy o wydzielenie pozycji 8, 9 i 10 z pakietu nr 16 i utworzenie
nowego pakietu zawierającego w/w pozycje.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5 Dotyczy: Pakiet nr 18 Wnosimy o wydzielenie pozycji 5 z pakietu nr 18 i utworzenie nowego
pakietu zawierającego w/w pozycje.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6 Dotyczy:  Pakiet nr 18 Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w w/w pozycji
trzykomorowych  zestawów do  drenażu  klatki  piersiowej  z  komorą  kolekcyjną,  którą  można
wielokrotnie opróżnić w ramach jednego pacjenta do specjalnego dodatkowego worka (worek z
zestawie).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
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Pytanie 7  Dotyczy: Pakiet nr 28 Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji nr 1 klipsów tytanowych rozmiar ML
zamykanych  oczkowo,  pakowanych  w sterylne  magazynki  z  taśmą  samoprzylepną  po  4  i  po  6  sztuk  (do  wyboru  przez
Zamawiającego), karbowanych od wewnątrz podłużnie i poprzecznie o wymiarach długość ramion 8,1 mm; długość zamkniętego
klipsa 9 mm; kompatybilnych z pojedynczą klipsownicą.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie 8  Dotyczy: Pakiet nr 28 Prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji nr 3 poprzez
poprawienie zapisu „ zamykające naczynia do 16mm” na zapis – zamykające naczynia do 10 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę w grupie 28 poz. 3 Winno być  zamykające naczynia do 10 mm.

Pytanie 9  Dotyczy: Pakiet nr 28 Ze względu na fakt, że klipsy wyspecyfikowane w pakiecie 28 w pozycjach 1, 2 i 3 są implantami
medycznymi wnosimy o potwierdzenie, że zaoferowane klipsy tytanowe oraz polimerowe mają posiadać dołączoną do każdego
zasobnika  wklejkę  do karty pacjenta  określającą  co  najmniej  takie  dane  jak:  nazwę klipsa,  producenta,  materiał  z  jakiego
wykonany jest klips, numer katalogowy, numer serii i datę ważności produktu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 10  Dotyczy: Pakiet nr 24  poz. 2 , 3  Czy zamawiający  dopuści  gaz okulistyczny ze strzykawką posiadająca podziałkę
milimetrową?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 11  Dotyczy: Pakiet nr 24  poz. 2 , 3 Czy zamawiający  wymaga gazu w pojemniku 30 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 12  PAKIET 39 Poz. nr 18  – czy w pozycji  tej  nie  doszło do omyłki  pisarskiej  dotyczącej  rozmiaru serwety okulistycznej,  a
Zamawiający oczekuje aby serweta posiadała rozmiar 150x150cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje, aby serweta  posiadała rozmiar 150 cm x 150 cm.

Pytanie  13  PAKIET  40  Poz.  nr  1-3,  7  –  czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  fartuchów  chirurgicznych  zgodnych  z
wymaganiami SIWZ pakowanych w miękką serwetę SMS?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie 14  Poz. nr 1-3 – czy Zamawiający wymaga aby zaoferowanie fartuchy chirurgiczne posiadały następujące długości:

- roz. L – 125 cm

- roz. XL – 140 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie 15  Poz.  nr 4  – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego zgodnego z wymaganiami SIWZ o
długości 147 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie 16 Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego zgodnego z wymaganiami SIWZ o długości
155 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 



Pytanie 17 Poz. nr 7 – czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany fartuch urologiczny posiadał następujące długości:

- roz. L – 130 cm

- roz. XL – 150 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie 18  -  grupa 25 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 1 z pakietu 25 co pozwoli naszej firmie na złożenie
ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 19 -  grupa 25 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Dufor w rozmiarach CH 18- CH 24 z balonem
o pojemności 50 ml. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie  20 -   grupa 16 .  Czy zamawiający  wyrazi  zgodę na  wyłączenie  z  pakietu 16  poz.  8  -10 (sterylny retraktor  raz
chirurgicznych do operacji  laparoskopowych i  klasycznych ) i  utworzenie z  tych pozycji  osobnego pakietu co pozwoli
Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 21 –  Dotyczy zapisów umowy  § 7 – Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na dodanie do  § 7 ustępu o następującej
treści:  „W przypadku  zwłoki  w  płatnościach  powyżej  30  dni  od  wymaganego  terminu  Wykonawca  ma  prawo
wstrzymać realizację kolejnych zamówień” ?   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 22 –  dotyczy zapisów umowy  § 8 ust.4 – Czy zamawiający  wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego na
poniższy:  „Dostawca  zobowiązuje  się  rozpatrzyć  reklamację  i  w  przypadku  jej  uznania  dostarczyć  brakujące
materiały lub materiały wolne od wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 23 – Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział VI, punkt 3, pakiety  33, 34, 35: Czy Zamawiający w przypadku składania oferty
na pakiety nr 33, 34 i 35 zrezygnuje z wymogu posiadania informacji w instrukcji użytkowania o 3 naklejkach?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający rezygnuje z  wymogu posiadania informacji w instrukcji użytkowania o 3 naklejkach. Pkt VII ppkt 3
otrzymuje następujące brzmienie:

(…) „ 3.  DODATKOWO DLA GRUP 33-38 – instrukcje użytkowania z informacją, której grupy dotyczą oraz oświadczenie, że
opakowania zawierają 3 naklejki dla  asortymnetu zawartego w powyższych grupach”.  

Pytanie 24 –Dotyczy wzoru umowy, paragraf 2, ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu uzupełnienia
depozytu do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 25 –Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 2: Czy dla pakietów 33, 34 i 35 Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie
terminu ważności materiałów do 24 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 26 –Dotyczy wzoru umowy, paragraf 5, ustęp 3: Czy zgodnie z zapisami SIWZ – Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę
części zapisu ustępu 3 na następujący: „Dostawca oświadcza, ze oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu
(…)”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



Pytanie 27 –Dotyczy wzoru umowy, paragraf 9 ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu 2 następującego
zapisu: „(…) ale nie więcej niż 10% wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 28 –Dotyczy wzoru umowy, paragraf 9 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu 3 następującego
zapisu: „(…) ale nie więcej niż 10% wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 29 –Dotyczy wzoru umowy, paragraf 9 ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu 4 następującego
zapisu: „(…) ale nie więcej niż 10% wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 30 –Dotyczy załącznika nr  6 do SIWZ, pakiet nr 7, pozycja 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie ustnika
z otworem 60Fr?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie 31 –Dotyczy wzoru umowy, paragraf 6, ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby Wykonawca załączył do
dostawy inny dokument w którym będą szczegółowe informacje o produkcie (np. data i seria ważności)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 32 –Dotyczy wzoru umowy, paragraf 13, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi  zgodę i  zrezygnuje z wymogu, aby na
fakturze znalazły się dodatkowe zapisy, o których mowa w  paragrafie 13 ustęp 1? Wszystkie faktury będą sygnowane
numerem umowy, co pozwoli na łatwą identyfikację faktur i związanych z nim obowiązków Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 33 –Dotyczy zapisów SIWZ (rozdział III, punkt 6 i rozdział VI, punkt 2) oraz wzoru umowy, paragraf 5, ustęp 3: Czy w
przypadku  zaoferowania  produktu,  który  nie  jest  wyrobem  medycznym  (stawka  VAT  23%)  w  rozumieniu  ustawy  o
wyrobach  medycznych,  a  stanowi  wyposażenie  wyrobu  medycznego,  Zamawiający  nie  będzie  wymagał  dokumentów
wymienionych w SIWZ (rozdział III, punkt 6 i  rozdział VI, punkt 2) oraz wzoru umowy, paragraf 5, ustęp 3?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 34 –Pytanie 1, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 30:

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie składu sterylnego jednorazowego zbiorczo zapakowanego kompletu operacyjnego wraz
z kasetą do operacji zaćmy.

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z tego pakietu modyfikując ogłoszenie o zamówieniu. Informacje na ten temat zostały
zawarte w ogłoszeniu sprostowanie w dniu 22.04.2016 r. na tronie internetowej szpitala. 

Pytanie 35 –Pytanie 2, dot. zapisów pkt. 4 Formularza oferty oraz § 7 ust. 1 projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o skrócenie wymaganego terminu płatności do 45 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 36 –Pytanie 3, dot. zapisów § 6 ust. 2 projektu umowy:

Zwracam się  o  wydłużenie  terminu dostawy do  godz.  14.00.  Realizacja  dostaw w przedziale  czasowym wskazanym przez
Zamawiającego jest bardzo trudna do realizacji, dlatego proszę jak we wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



Pytanie 37 –Pytanie 4, dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się z prośbą aby § 8 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: 

„W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiający w terminie 4 dni od przyjęcia dostawy lub
stwierdzenia wady, powiadomi o tym pisemnie Dostawcę, a w przypadku reklamacji jakościowej odeśle do Dostawcy, na
koszt  Dostawcy wadliwy towar.  Dostawca uzupełni  braki  ilościowe w ciągu 2  dni  roboczych,  natomiast  w  przypadku
reklamacji jakościowej w terminie 5 dni roboczych od otrzymania reklamowanego, wadliwego towaru rozpatrzy reklamację
i w przypadku jej uznania w ciągu 3 dni roboczych odeśle do Zamawiającego towar wolny od wad.”. 

Zmiana precyzuje etapy postępowania reklamacyjnego – stwierdzenie wady, rozpatrzenie reklamacji oraz ewentualna wymiana
towaru na wolny od wad. Ponadto, Dostawca może rozpatrzyć reklamację jakościową dopiero w momencie kiedy otrzyma
reklamowany towar.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 38   –  Pytanie 5, dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam  się  z  prośbą  o  usunięcie  ze  wzoru  umowy  §  8  ust.  3.  W  związku  z  całościowym  uregulowaniem  procedury
reklamacyjnej w zmienionym §8 ust. 2 przedmiotowe postanowienie staje się bezprzedmiotowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 39   –  Pytanie 6, dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam  się  z  prośbą  o  usunięcie  ze  wzoru  umowy  §  8  ust.  4.  W  związku  z  całościowym  uregulowaniem  procedury
reklamacyjnej w zmienionym §8 ust. 2 przedmiotowe postanowienie staje się bezprzedmiotowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 40   –  Pytanie 7, dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się z prośbą aby § 9 ust. 2. pkt 2) wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: 

„w wysokości 0,2 % wartości zamawianej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień opóźnienia w jej
dostarczeniu, w terminie ustalonym w § 5 ust. 2,”. 

Termin dostawy materiałów został uregulowany wyłącznie w § 5 ust. 2 wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zmianę, pozostałe warunki zostają bez zmian. 

Pytanie 41   –  Pytanie 8, dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się z prośbą aby § 9 ust. 3. wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: 

„Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. Kara umowna
należna  na  podstawie  umowy  powinna  być  zapłacona  przez  Dostawcę  w  terminie  30  dni  od  daty  wystąpienia  przez
Zamawiającego z  żądaniem zapłaty.  Może być również  potrącona z  należnego Dostawcy wynagrodzenia na podstawie
obciążeniowej noty księgowej”. 

14 dniowy termin zapłaty kary umownej dla tak dużej organizacji jaką jest Dostawca jest terminem zbyt krótkim. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 42   –  Pytanie 9, dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się z prośbą aby § 11 ust. 1. lit. a) wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: 

„trzykrotnego  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  dostarczone  materiały  nie  są  zgodne z  ofertą  wskazaną  w §  2  ust.  1
umowy,”. 



Dwukrotne dostarczenie przez Dostawcę materiałów niezgodnych z ofertą stanowiące podstawę do odstąpienia od umowy i
naliczenia  kary umownej  jest  rażąco  niesprawiedliwe i  narusza  zasadę  równowagi  Stron  umowy wzajemnej,  biorąc  w
szczególności długi okres obowiązywania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 43   –  Pytanie 10, dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się z prośbą aby § 11 ust. 1. lit. b) wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: 

„trzykrotnego nie zrealizowania przez Dostawcę zamówienia w terminie 6 dni roboczych od daty jego złożenia albo opóźnienia w
dostarczeniu w ramach reklamacji materiałów wolnych od wad.”. 

Dwukrotne nie dostarczenie przez Dostawcę materiałów w terminie stanowiące podstawę do odstąpienia od umowy i naliczenia
kary umownej jest rażąco niesprawiedliwe i narusza zasadę równowagi Stron umowy wzajemnej, biorąc w szczególności
długi okres obowiązywania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 44   -  Pakiet 2 poz. 1.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do cewnikowania z serwetą z laminatu w
rozmiarze 50x60 cm z otworem 5cm i pojemnikiem o pojemności 125 ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 45-   Pakiet 2 poz. 3.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jałowy zestaw zabiegowy sterylizowany tlenkiem
etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 46   - Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 4 wzoru umowy został dodany podpunkt lit. e) o następującej (lub podobnej) treści:
„jeżeli  wskutek  nadzwyczajnej  zmiany stosunków utrzymywanie  dotychczasowych cen  groziłoby  jednej  ze  stron  rażącą
stratą; zmiana cen wymaga zgody obu stron w formie aneksu do umowy”?

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany
cen w szczególnych okolicznościach np. gwałtownej inflacji lub gwałtownej zmiany kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie
będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 47   - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „Faktura dostarczona przez Wykonawcę ma

zawierać” zostało zastąpione wyrażeniem „Zaleca się aby faktura dostarczona przez Wykonawcę zawierała”?
Zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług, daty i seria ważności dostarczonego przedmiotu umowy nie muszą być

zamieszczane na fakturze. W praktyce zamieszczanie takich informacji na fakturze jest bardzo rzadko spotykane. 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 ww. informacji
na fakturze może być niemożliwe lub znacznie utrudnione i wiązać się z  dodatkowymi kosztami,  co niekorzystnie dla
Zamawiającego wpłynie na wysokość ceny oferowanej w przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 48- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 pkt 2) oraz § 9 ust. 2 pkt 3) 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.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



Pytanie 49- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy zostało na końcu dodane wyrażenie  „jednakże nie
dłużej niż o 3 miesiące”? 

Aktualne  sformułowanie  §  10  ust.  2  wzoru  umowy  powoduje,  że  okres  rzeczywistego  obowiązywania  umowy  pozostaje
nieokreślony,  co pozostaje w sprzeczności  z  art.  142 ust.  1  ustawy Prawo zamówień publicznych,  a  ponadto utrudnia
wykonawcom należyte skalkulowanie oferowanych cen.

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę  i wprowadza następującą zmianę do projektu umowy. 

„(…) 2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy, na podstawie 
jednostronnego oświadczenia złożonego Dostawcy, przed upływem terminu określonego w ust. 1, o czas niezbędny na 
zrealizowanie umowy w całym jej zakresie przedmiotowym, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy, jednakże 
nie dłużej niż o 3 miesiące.(...)”.

Pytanie 50- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej)
treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Dostawcę 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: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 51- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 35 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, prowadnic jednorazowego
użytku, średnica 0,035'',  0,025" lub 0,021” długość robocza 4800mm lub 2600mm, giętka prosta lub zagięta końcówka
pokryta powłoką hydrofilną o długości 50mm widoczna w promieniach RTG; posiada spiralne znaczniki pozwalające na
obserwowanie  ruchu  prowadnika,  specjalny  rdzeń  wykonany  z  nitynolu  odporny  na  załamania.  Powłoka  prowadnika
zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe.   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 52- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 35 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, jednorazowych balonów
trójkanałowych do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 4 średnic: 8,5mm, 10mm, 12mm,
15,0mm lub 12mm, 15mm; 18mm, 20mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej  balonu; na
końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; minimalna średnica
kanału roboczego endoskopu 3,2 mm; zewnętrzna średnica  cewnika 6.6 Fr,  długość  narzędzia  2000mm, kompatybilna
prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy. Balon posiada trzy osobne kanały na podanie
środka kontrastowego bez utrudnień poruszania się prowadnikiem. W zestawie 1 odpowiednio skalibrowana strzykawka z
możliwością pompowania balonu do wybranej średnicy;  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 53-  Prosimy o dopuszczenie  w pakiecie 35 w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów,  protez plastikowych
wykonanych z polietylenu o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7 Fr, odległość między listkami 50, 70, 90, 120,
150, mm; doskonała widoczność we fluoroskopii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 54-     Prosimy o dopuszczenie  w pakiecie 35 w pozycji  4,  w miejsce pierwotnych parametrów, protez plastikowych
wykonanych z polietylenu o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 8,5 Fr, odległość między listkami 50, 70, 90, 120,
150 mm, doskonała widoczność we fluoroskopii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 55-     Prosimy o dopuszczenie  w pakiecie 35 w pozycji  5, w miejsce pierwotnych parametrów, protez plastikowych
wykonanych z polietylenu o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 10 Fr, odległość między listkami 50, 70, 90, 120,
150 mm, doskonała widoczność we fluoroskopii.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 56-     Prosimy o dopuszczenie  w pakiecie 35 w pozycji 6, w miejsce pierwotnych parametrów, protez trzustkowych,
średnica  7Fr- długość 20 - 120mm; 8,5Fr- długość 30 - 150mm; 10Fr- długość 20 - 150mm, minimalna średnica kanału
roboczego 2,8mm - 3,7 mm   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 57-    Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 35 w pozycji 9, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do poszerzania
dróg żółciowych, wysokociśnieniowych, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2.8 lub 3.2 mm;
długość narzędzia 180 lub 190 cm; średnica zewnętrzna balonu 4, 6, 8, 10mm, długość balonu 30, 40 mm; do prowadnicy
0,035 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 58- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 35 w pozycji 10, w miejsce pierwotnych parametrów, jednorazowych koszy do
usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy; minimalna
średnica  kanału  roboczego  4.2;  maksymalna  średnica  współpracującej  prowadnicy  0,035'';  możliwość  współpracy  z
prowadnicą  krótką  i  długą;  szerokość  koszyka  20mm;  długość  robocza  narzędzia  min.  200cm; na  końcówce dystalnej
znajduje się  specjalne oczko,  które  umożliwia  wprowadzanie  koszyka po prowadnicy;  koszyk wyposażony w markery
pomiaru odległości  narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym ; posiada port iniekcyjny; dostarczany w sterylnym
pakiecie, gotowy do użytku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 59-    Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 35 w pozycji 12, w miejsce pierwotnych parametrów, jednorazowych koszy do
usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z plecionego
drutu  memory,  pozwalającego  na  lepsze  zachowanie  kształtu;  maksymalna  średnica  części  wprowadzanej  do  kanału
roboczego endoskopu 7 Fr; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość koszyka 20mm; długość robocza narzędzia
2200mm;  zaokrąglona  końcówka  dystalna  uławia  wejście  do  przewodów  żółciowych;  ergonomiczny  uchwyt  ułatwia
kontrolę  i  funkcjonalność;  narzędzie  kompatybilne  z  litotryptorem awaryjnym;  posiada  port  iniekcyjny;  dostarczany w
sterylnym pakiecie, gotowy do użytku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie  60-  Prosimy  o  dopuszczenie  w  pakiecie  35  w  pozycji  15, w  miejsce  pierwotnych  parametrów,  protez  do  dróg
żółciowych - samorozprężalnych, pokrywanych silikonem wykonanych z nitinolu z platynowym rdzeniem. Kołnierze na
obu końcach stentu zapobiegają migracji oraz pętlę uchwytową służącą do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu.
Długość protezy 40, 60, 80, 100 mm, średnica trzonu 8 i 10mm; średnica kołnierza 9 i 11 mm; Aplikator o średnicy 8.5 Fr.
Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; pistoletowy uchwyt do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie
stentu. Możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku
zewnętrznym i uchwycie pisoletowym pozwalają na pełną kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg
rozprężenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 61- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 35 w pozycji 16, w miejsce pierwotnych parametrów, protez samorozprężalnych
do dróg żółciowych, NIEPOKRYWANych wykonanych z nitynolu; długość 40, 60, 80 mm, średnica 6, 8, 10 mm, aplikator
o długości 208 cm, śr. 2,33mm/7Fr z zintegrowanym portem do płukania oraz adapterem Tuohy-Borst ułatwiają właściwe
umieszczenie oraz zapobiegają nieumyślnemu uwolnieniu stentu. Dobra widoczność fluoroskopowa, 4 złote znaczników
radiologicznych na końcach protezy ułatwiają  precyzyjne umieszczenie.  Giętkość,  siła,  precyzja-  metalowy stent  łatwo
przechodzi przez kręte drogi żółciowe zachowując znakomitą siłę radialną. Brak skracania się stentu zwiększa precyzję jego
implantacji. Stent nie skraca się po implantacji zapewnia maksymalną gientkość bez zagięć i mniejszenia szerokości jego
światła. Minimalny kanał dostępowy 2.8 mm, do współpracy z prowadnicą 0,035cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 62-    Proszę o wydzielenie z pakietu 35 pozycji 7, 8, 11, 13 17 do oddzielnego pakietu. 



Odpowiedź: Zamawiający wydziela z grupy 35 poz. 7, 8, 11, 13 17  tworząc dla nich grupę 35 A

Zamawiający modyfikuje SIWZ w pkt. IV. 1 d) w zakresie grupy 35 – wykreśla kwotę 138 230,00 zł  wpisuje kwotę dla grupy
35- 119 440,00 zł a dla grupy 35 A – 18 790,00 zł

Zamawiający modyfikuje SIWZ w pkt. VII. 1 w zakresie grupy 35 - wykreśla kwotę 2 560,00 zł  wpisuje kwotę dla grupy 35-
2210,00 zł a dla grupy 35 A – 350,00 zł

Pytanie 63-     Pakiet  36  Prosimy o dopuszczenie  w pakiecie 36 w pozycji  1,  w miejsce pierwotnych parametrów, szczotek
czyszczących jednorazowych do kanału roboczego o śr. min. 2.0 mm, śr. szczotki 6.5-5.0 mm o długości 2400 mm, 2300
mm i 2800 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 64- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 36 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, szczotek cytologicznych
jednorazowego użytku, do dróg żółciowych o średnicy 3 mm i o długości szczoteczki 2.5 cm; długość cewnika 200 cm,
podwójne  światło  umożliwia  wprowadzenie  prowadnika  podczas  pobierania  komórek  i  ułatwia  wymianę  prowadnika,
średnica prowadnika 0,021 lub 0.035 cm. Zakończone nitkowatą końcówką.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 65- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 36 w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów, ustników jednorazowego
użytku z gumką, regulowana nie lateksowa opaska. Miękki polietylen pozwala na użycie rozszerzadła o średnicy 48 Fr (16
mm)  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 66-    Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 36 w pozycji 5, w miejsce pierwotnych parametrów, produktu do” tatuowania”
przewodu  pokarmowego  zaaprobowanego  przez  FDA.  Każda  strzykawka zawiera  5  ml  jałowej,  biokompatybilnej,  nie
pirogennej zawiesiny wysoko oczyszczonych cząstek węgla.  Dostarczany w opakowaniu z 10 strzykawkami po 5 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 67-    Proszę o wydzielenie z pakietu 36  pozycji 4 do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z grupy 36 poz. 4  tworząc dla nich grupę 36 A

Zamawiający modyfikuje SIWZ w pkt. IV. 1 d) w zakresie grupy 36 – wykreśla kwotę 36 290,00  zł  wpisuje kwotę dla grupy 36-
20 090,00 zł a dla grupy 36 A – 16 200,00 zł

Zamawiający modyfikuje SIWZ w pkt. VII. 1 w zakresie grupy 36 - wykreśla kwotę: 670,00 zł   wpisuje  kwotę  dla grupy 36-
370,00  zł a dla grupy 36 A- 300,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian. 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015, poz. 2164) Dyrektor Szpitala zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, modyfikując  pkt. XI.  1
SIWZ:  Termin składania ofert  -  w  dniu 4.07.2016 r. godz. 10.00, oraz pkt. XII.  Termin otwarcia ofert - w  dniu
4.07.2016 r. godz. 10.30 

Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez zmian. 

Powyższa  odpowiedź  zostanie  przekazana  wszystkim uczestnikom postępowania,  którym przekazano specyfikację  istotnych
warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej Szpitala i staje się wiążąca.

Zatwierdził 

Dyrektor Szpitala 

Dr med. Zbigniew J. Król


