
NIP: 667-15-34-335
REGON: 000306621
KRS: 0000033422

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY
ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

Słupca, dnia 01.06.2022 r.

Dot. SPZOZ/ZP/382/13/2022

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”.

1. Pakiet 18 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji papier o wymiarach 50 mm x 30m? Pozostałe 
parametry bez zmian?

Odp. : Zgodnie z SWZ.

2. Pakiet 18 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji papier o wymiarach 107x23? 

Odp. : Zgodnie z SWZ.

3. Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 52 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 52 poz. 1 niżej opisanego zestawu?
Jałowy zestaw podstawowy serwety niezawierające celulozy i wiskozy, wykonane z chłonnego lami-
natu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 60 g/m2. Odporność na przenikanie cie-
czy – 165 cm H₂O.
Skład :
- 1 niebieska osłona na stolik Mayo o wym. 79x145cm
- 1 górna samoprzylepna serweta o wym. 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o wym. 180x180cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny poliestrowej 9x50cm
- 2 ręczniki 30,5 x 34cm
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wym. 150 x190 cm.
Zestaw w opakowaniu typu „folia-Tyvec”, posiadającym cztery samoprzylepne naklejki transferowe
zawierające min. nazwę marki, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opako-
waniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabez-
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pieczone dodatkowo wewnętrznie dyspenserem kartonowym. Na opakowaniu zbiorczym kolorowy
rodzaj sterylizacji. Zestawów serwet zgodne z normami MDD 93/42, EN13795, EN ISO 11135 -1 oraz
EN 556 – 1

Odp. : Zamawiający dopuszcza.

4. Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 52 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 52 poz. 2 niżej opisanego zestawu?
Jałowy zestaw do chirurgii dłoni/ stopy - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny poli -
propylenowej o gramaturze 60 g/m2 wzmocnionego włókniną typu polipropylenową                       o
gramaturze 80g/m2. Całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m2. Odporność materiału   na
przenikanie cieczy – 165 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – 990%
Skład :
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
- 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem
chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wym. 150 x190 cm.
Zestaw w opakowaniu typu „folia-Tyvec”, posiadającym cztery samoprzylepne naklejki transferowe
zawierające min. nazwę marki, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opako-
waniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabez-
pieczone dodatkowo wewnętrznie dyspenserem kartonowym. Na opakowaniu zbiorczym kolorowy
rodzaj sterylizacji. Zestawów serwet zgodne z normami MDD 93/42, EN13795,                     EN ISO
11135 -1 oraz EN 556 – 1

Odp. : Zamawiający dopuszcza.

5.Pakiet nr 14 - Pozycja 5 Prosimy Zamawiające o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówko-
wych w rozmiarze 25G x88 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. : Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 i 9 do odrębnego pakietu, de-
cyzja Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty na pozostały asortyment w pakiecie.

Odp. : Zgodnie z SWZ.

7. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 17 do odrębnego pakietu, decy-
zja Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty na pozostały asortyment w pakiecie.

Odp. : Zgodnie z SWZ.
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8.  Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 5 ust. 1: 
- 0,5 % ceny niedostarczonych środków zgodnie z zamówieniem cząstkowym, za każdy dzień zwłoki,
w dostawie lub reklamacji, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto ceny niedostarczonych środ-
ków.

Odp. : Zgodnie z SWZ.

9. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyła-
nie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w forma -
cie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie
adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. :  Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur 
oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elek-

tronicznego PDF na wskazany adres poczty e-mail: biuro@szpital.slupca.pl. Dokumenty elek-
troniczne można przesyłać także za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

10. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na
rozpatrzenie reklamacji.

Odp. : Zgodnie z SWZ.

11. Pytanie 1 Pakiet 39 Pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czujniki SPO2 jednorazowego użytku  - jednorazowy dla 
noworodków (<3kg), dla dorosłych (>40kg)? Reszta bez zmian.

Odp. : Zamawiający dopuszcza.

12.  Wniesienie o zmianę zapisów umowy w zakresie zmniejszenia kar umownych za nieterminową 
dostawę.
 Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. §5 ust. 1 wzoru
Umowy. Zamawiający w § 5 ust. 1 wskazał: 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
- 5 % ceny niedostarczonych środków zgodnie z zamówieniem cząstkowym, za każdy dzień zwłoki, w
dostawie lub reklamacji. 
W  ocenie  Wykonawcy  zaproponowana  wysokość  kary  umownej  za  nieterminową  dostawę  jest
niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on
zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 5 % za każdy dzień uchybienia
terminowi,  nie  ma  żadnego  związku  z  funkcją  jaką  mają  pełnić  kary  umowne,  a  może  jedynie
prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę
równości stron umowy. 
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Zdaniem  Wykonawcy  postanowienie  Umowy  o  wskazanej  treści  daleko  wykracza  poza  cel,  dla
którego  zastrzegana  jest  kara  umowna,  która  ma  kompensować  negatywne  dla  wierzyciela
konsekwencje  wynikające  ze  stanu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  zobowiązania  i
stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne
do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 5 % za jeden dzień
opóźnienia,  w  żaden  sposób  nie  może  odpowiadać  ewentualnej  szkodzie  jaką  może  ponieść
Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia
30  listopada  2017  r.,  Sygn.  akt:  KIO  2219/17,  KIO  2228/17,  KIO  2232/17,  KIO  2234/17,  gdzie
stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego
z  opóźnieniem  zobowiązania,  w  związku  z  którym  ją  zastrzeżono,  można  ją  uważać  za  rażąco
wygórowaną”.  W  konsekwencji  powyższych  rozważań  Wykonawca  wnosi  o  zmianę  treści  SWZ
poprzez zmianę postanowienia zawartego w §5 ust 1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 1,0
% wartości ceny niedostarczonych produktów zgodnie z zamówieniem cząstkowym za każdy dzień
zwłoki. 

Odp. : Zgodnie z SWZ

13. Pakiet nr 49 
Prosimy o wyłączenie pozycji 1 z pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty cenowej na pozostałe 
produkty w pakiecie. 

Odp. : Zgodnie z SWZ

14. Pakiet nr 54 
Prosimy o wyłączenie pozycji 1,2,5,14,15,16 z pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty cenowej na
pozostałe produkty w pakiecie. 

Odp. : Zgodnie z SWZ

15. Pakiet nr 54 poz. 6 i 7 
Prosimy o dopuszczenie mankietu do pomiaru ciśnienia NIBP dla dorosłych wielorazowego użytku w 
rozmiarze 25-35 cm (obwód ramienia). 

Odp. : Zamawiający dopuszcza

16. Pakiet nr 54 poz. 8 
Prosimy o dopuszczenie mankietu do pomiaru ciśnienia NIBP dla dorosłych wielorazowego użytku w 
rozmiarze 33-47 cm (obwód ramienia). 

Odp. : Zamawiający dopuszcza
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17. Pakiet nr 54 poz. 9 
Prosimy o dopuszczenie mankietu do pomiaru ciśnienia NIBP dla dorosłych wielorazowego użytku w 
rozmiarze 33-47 cm (obwód ramienia) z wydłużonym rzepem do zapinania. 

Odp. : Zamawiający dopuszcza

18. Pakiet nr 54 poz. 11 
Prosimy o dopuszczenie odprowadzeń EKG o długości 90 cm. 

Odp. : Zamawiający dopuszcza

19. Pakiet nr 41:
 Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii wyłącznie w kształcie owalnym? Pozo-

stałe parametry zgodne z SWZ. 
Odp. : Zamawiający dopuszcza

 Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwań wyłącznie o długości roboczej 230 cm, w
osłonce o śr. 2,4 mm; średnice ostrza igły 21 G i 23 G? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. : Zamawiający dopuszcza
 Poz. 8. Czy Zamawiający w miejscu tej pozycji dopuści: klipsownice hemostatyczne z załadowa-

nym, gotowym do użycia klipsem; obrotowe 360 stopni w obydwu kierunkach; możliwość wie-
lokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa; średnica narzędzia
2,6 mm; rozwarcie ramion klipsa 11 mm lub 16 mm; stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni
lub 360 stopni; długośc narzędzia 230 cm; klipsownice pakowane pojedynczo; możliwość wy-
konania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem; oznakowa-
nie terminu ważności;  z naklejkami do dokumentacji
 Odp. : Zamawiający dopuszcza

 Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żylaków z lateksowymi podwiązkami?
Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. : Zamawiający dopuszcza
 Poz. 10. Czy w miejscu tej pozycji Zamawiający dopuści: pętle nylonową do podwiązywania po-

lipów; narzędzie składa się z skalowanego uchwytu,  osłonki; rurki osłonowej i odłączalnej pętli
nylonowej, długość narzędzia 230 cm; średnica pętli 30 mm; maksymalna średnica części wpro-
wadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm?

 Odp. : Zamawiający dopuszcza
 Poz. 11. Czy Zamawiający dopuści pułapkę 5-komorową? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

 Odp. : Zamawiający dopuszcza
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20. Dotyczy umowy
Zwracamy się prośbą o dodanie zapisu do umowy: "Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za
opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem
siły wyższej lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron. 
Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidze-
nia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze
ponadregionalnym, kryzys gospodarczy, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków.
W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocz-
nie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z
drugą Stroną podjęcie  ewentualnych środków w celu  usunięcia  skutków działania  siły  wyższej  w
szczególności poprzez wprowadzenie stosownych zmian do Umowy w celu umożliwienia jej wykona-
nia. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołu-
je się na siłę wyższą." 

 Odp. : Zgodnie z SWZ.

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy w formie elektronicznej opatrzonej kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym?

 Odp. : Zamawiający dopuszcza.

22. Czy w pakiecie nr 36 – Zamawiający mógłby dopuścić jednorazowe myjki w postaci rękawicy prze-
znaczone do częstego i łagodnego oczyszczania i mycia całego ciała (włącznie ze strefami intymnymi)
o przyjemnym, świeżym i delikatnym zapachu, zawierające składniki myjące, odżywcze oraz  pielę-
gnujące m. in. witaminę E, glicerynę, glikol kaprylowy i kaprylan glicerolu, nie wymagające spłukiwa-
nia oraz osuszania ciała, o pH neutralnym dla skóry, hipoalergiczne, testowane dermatologicznie, o
zaokrąglonym anatomicznym kształcie, miękkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i
delikatnego materiału przyjaznego dla środowiska tj. mieszaniny włókien: poliester i lyocell, zgrzewa-
ne ultradźwiękowo dzięki czemu nie drażnią wrażliwej skóry pacjenta, w rozmiarze 22 x 15 cm i gra-
maturze 82g/m², opakowanie typu flow-pack, zawierające 8 szt. (możliwość podgrzania w kuchence
mikrofalowej), zarejestrowane jako wyrób medyczny?

 Odp. : Zamawiający dopuszcza.
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