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Dot. SPZOZ/ZP/382/13/2022

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  warunków  zamówienia  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego
użytku”.

1. Pakiet 23 poz. 8
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie worka z niepełnymi uchwytami na palce, 
pozostałe parametry bez zmian.
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy wzoru umowy
Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczą-
cych zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy  prawo zamówień pu-
blicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce po-
woduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystar-
czająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu reali -
zacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach
dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efek-
cie,  wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowa-
nia przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.
W świetle powyższego dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439
ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu
przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawia-
jącego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową prze-
targową.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

3. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kar umownych za nieterminową realizację
zamówień cząstkowym, za każdy dzień zwłoki, w dostawie lub reklamacji z 5% do wysokości 1 %.
Odp. : Zgodnie z SWZ.
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4. Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  wydłużenie  terminu  wymiany  towaru  po  uznaniu
reklamacji z 3 na  5 dni roboczych.
Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie
podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co
jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest
trudne do wykonania. 
Odp. : Zgodnie z SWZ.

5. Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SWZ:
Czy Zamawiający w rozdziale III pkt. 3 odstąpi od wymogu posiadania daty ważności produktu na 
opakowaniu jednostkowym w przypadku oferowania implantów niesterylnych? 
Odp. : Zamawiający odstępuje.

6. Pakiet 51
1) Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 2 wkrętów kotwiczących o średnicy 

3,5mm zamiast 3mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

2) Czy w poz. nr 2 nie zaszła omyłka pisarska i zamiast zapisu „…rozmiarze #2USP (050mm)”
powinno być „…rozmiarze #2USP (0,5mm)” ? 

Odp. : Tak, zaistniała pomyłka.

7. Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ):
1) Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  umieszczania  daty  ważności  i  numeru  serii  na

produkcie o ile przepisy nie nakazują umieszczania takich informacji? (§4 ust. 1 lit b)
Przepisy określają kiedy i gdzie ma być umieszczona data ważności lub numer serii. Numer serii
zazwyczaj  umieszczany jest  na  produkcie,  a  nie  pudełku w celu  łatwiejszej  jego identyfikacji,
dlatego nie ma potrzeby dodatkowego umieszczania informacji na opakowaniach.

Odp. : Zamawiający odstępuje.

2)  Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od
dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Reklamowany  towar  powinien  zostać  przesłany  Wykonawcy  w  celu  ustosunkowania  się
Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę
obowiązek  wymiany  towaru  jedynie  w  oparciu  o  przesłane  zgłoszenie  bez  możliwości
ustosunkowania się do niego.  Odp. : Zgodnie z SWZ

3) Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §5:
a. Ust. 1 tiret 2 z 5% na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru,
b. Ust. Ust. 1 tiret 1 i ust. 2 z 20% na 10%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty
zbyt wygórowanej kary umownej. 
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Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.
Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO
ustanawianie  przez  Zamawiającego w umowie  rażąco  wysokich  kar  umownych(KIO 980/18  i  KIO
983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji  , które
może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego   z  uwagi,  iż  postępowanie  jest  obarczone  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  ważnej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja
1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej
podlega kontroli  ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.),  
jak  i  zakresu  swobody  stron  w  zakresie  kształtowania  stosunku  prawnego  (art.  3531 k.c.).
W konkretnych  okolicznościach  żądanie  kary  umownej  może  zostać  uznane  za  sprzeczne  z  tymi
zasadami.Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach
postępowania,  narzuca  treść  umowy  (w  odniesieniu  do  wysokości  kar  umownych)  w  sposób
sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony
prawa.  Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

8. SIWZ:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  podawania  cen  jednostkowych  netto  za  1 szt.  wyrobów  z
dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach, w których jednostka miary jest
sztuka?
Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-
2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla
wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a
nie  ceną  transakcyjną  (nie  ma,  bowiem  możliwości  zakupienia  jednej  sztuki  ezy,  końcówki  czy
szkiełka)”.
Jeżeli  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  powyższe  to  czy  wyrazi  zgodę  na  podawanie  cen  za
opakowanie handlowe?
Odp. : Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych netto za 1 sztukę, z dokładnością
do 3 lub 4 miejsc po przecinku w pozycjach, w których jednostką miary jest sztuka. 

9. PROJEKT UMOWY:
1) Dotyczy § 2.1

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie  do  paragrafu  sformułowania,  iż  „Zamawiający  będzie
składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie
powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się
m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i
faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze
sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odp. : Zgodnie z SWZ.
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2) Dotyczy § 4.2
Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin
realny tj.
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od
chwili jej otrzymania,
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych
od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru. 
Wykonawca,  aby  rozpatrzyć  reklamację  jakościową  musi  najpierw  zbadać  reklamowany  towar  i
następnie  podjąć  decyzję  o  uznaniu  reklamacji.  Załatwienie  reklamacji  wymaga  spełnienia
określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana
towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.
W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów
kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

3) Dotyczy § 5 ust. 1 podpunkt 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 5% wartości umowy pozostałej do
realizacji?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

4) Dotyczy § 5 ust. 1 podpunkt 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 1% ceny nie dostarczonych środków
(…)?
Można  domniemywać,  że  Zamawiający  wprowadzając  wysokie  kary  zamierza  zdopingować
Wykonawcę do terminowego wywiązywania  się  ze  swoich obowiązków,  jednak jest  wiele  innych
sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich
celem nie może być bowiem wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

10. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Dotyczy pakietu 15

1) pozycja 2,3
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  pojemników  o  pojemności  użytkowej  120  ml  i
pojemności całkowitej 140 ml?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

2) pozycja 10
Czy Zamawiający potwierdza wielkość rocznego zapotrzebowania na zatyczki w ilości 1000 szt.?
Odp. : Zamawiający potwierdza.
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3) pozycja 13
Prosimy  o  wyjaśnienie,  co  Zamawiający  rozumie  pod  stwierdzeniem  wymazówek  „z  PS”?  Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek z trzonkiem z PS w probówce transportowej
wykonanej z PP, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?
Odp. : Zamawiający wyraża zgodę.

11. Pakiet 16 – Katetery do embolektomii i trombektomii 
Dotyczy SWZ rozdział III, pkt. 3 
1) Czy Zamawiający potwierdza, że dokumenty, o których mowa dotyczą wyłącznie 
oferowanych wyrobów medycznych a nie materiałów serwisowych?
Odp. : Zamawiający potwierdza. 

2) Czy ramach pakietu nr 16 Zamawiający dopuści, poza wyrobami medycznymi, materiały 
serwisowe dopuszczone do obrotu, ale objęte stawką 23% VAT?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

12. Dotyczy Załącznika nr 4 (Projekt Umowy) 
1) §4 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na wymianę towaru w 
przypadku uznania reklamacji do 5 dni roboczych? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o 
wprowadzenie modyfikacji treści umowy.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

2)  §5 ust. 1 - W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest zbyt wysoka. Przyjęło się, że na 
rynku akcesoriów wynosi ona ok. 0,1 - 0,2% za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, 
aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

3)  §5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Przed dokonaniem zakupu, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, 
wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”. Taka konstrukcja chroni słuszyn interes 
Zamawiającego.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

4) §5 ust. 2 - Wnosimy o obniżenie maksymalnego limitu kar do 10 % wartości brutto umowy. 
Umożliwi to wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

5)  Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy,
w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego 
wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące 
brzmienie: Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia 
pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni min. 10 dniowy termin. 
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Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. 
Odp. : Zgodnie z SWZ.

6) Proponujemy dodanie kolejnego paragrafu o sile wyższej z uwagi na brak szczegółowej 
regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły 
wyższej: 
1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, 
nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w 
szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia 
epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, 
zarządzenia organów państwa itp. 
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu 
o czas trwania siły wyższej. 
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może 
należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o 
zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po 
zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w 
stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych 
alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

13. Dotyczy RODO 
1)  Czy w związku z wdrożonymi zmianami w regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych
osobowych (RODO) Zamawiający rozważy zawarcie dodatkowej umowy regulującej bezpieczeństwo 
danych podczas czynności serwisowych? Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie ww. 
umowy wg wzoru Wykonawcy? 
Odp. : Zgodnie z SWZ.

14. Pakiet nr 34
1. Która z poniższych końcówek łączy przetwornik z kablem monitora? 
Odp. : Końcówka Edward. 
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15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie linii do pomiaru ciśnień z połączeniem 
bezpinowym zgodnie z poniższym schematem?:
Odp. : Zgodnie z SWZ. 

16. Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje 
taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi 
handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu 
oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować 
wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.
Odp. : Zgodnie z SWZ. 

17. Dotyczy wzoru 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 wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego
wykonywania  umowy  i  pozwoli  uniknąć  rozwiązania  umowy,  a  tym  samym  uniknąć  skutków
rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o
wprowadzenie  dodatkowego  zapisu  w  umowie  uwzględniającego  wcześniejsze  wezwanie
Wykonawcy do należytego wykonania umowy.
Odp. : Zgodnie z SWZ. 
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18. Dotyczy wzoru umowy:
Prosimy o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od
wartości  netto  a  nie  brutto.  VAT  jest  należnością  publicznoprawną,  którą  wykonawca  jest
zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do
ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania
zamówienia.
Odp. : Zgodnie z SWZ. 

19. Dotyczy wzoru umowy:
W związku z tym iż  zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani
są  współdziałać  przy  wykonywaniu  umowy  w  celu  należytej  realizacji  zamówienia  Wykonawca
zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 7 pkt 4, mając na
względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej
treści: 
Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne  za:  odstąpienie  od  umowy lub  jej  rozwiązanie  z
powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości
netto umowy.
Wskazany  zapis  jest  istotny  dla  należytej  realizacji  zamówienia  publicznego  oraz  współpracy
pomiędzy  Zamawiający  a  Wykonawcą.  W  stosunkach  cywilnoprawnych  bardzo  ważna  jest
równowaga pomiędzy  obiema stronami  umowy oraz  wzajemne kształtowanie  jej  postanowień w

granicach zasady swobody umów (art. 3531  KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera,
szanujące  jego  podstawowe prawa i  pozwalające  na  zrównoważone  i  partnerskie  relacje  między
zamawiającym i wykonawcą. 
Odp. : Zgodnie z SWZ. 

20. Dotyczy wzoru umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż
„Zamawiający  będzie  składał  zamówienia  według  bieżących  potrzeb,  przy  czym  wartość
zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?
Mając na względzie czynniki ekologiczne i ekonomiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby
opakowań, ilości listów przewozowych i  faktur w formie papierowej.  W związku z tym prosimy o
ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł. 
Odp. : Zgodnie z SWZ. 

21. Dotyczy wzoru umowy:
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji  zapisów do projektu
umowy w § 5 ust.1 pkt  2) poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych do 1% zamiast obecnych
5% z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?
Wprawdzie  nie  istnieją  przepisy  regulujące  wysokości  kar  umownych,  jednak  przy  ustaleniu
wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym
samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w
jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.
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Zamawiający  nie  powinien  wykorzystywać  swojej  dominującej  pozycji  ustalając  wysokość  kar
umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie
prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie,  gdy
okazuje  się,  iż  wartość  kary  umownej  może  przekroczyć  wartość  zapłaty  należną  Wykonawcy za
dostarczony  towar.  Nadto  liczenie  kary  umownej  w  wysokości  5%  niezrealizowanej  w  terminie
dostawy cząstkowej jest wysoce niesprawiedliwe . W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2
Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej
części  dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej,  to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest
rażąco wygórowana.
Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie,
gdy  będą  one  naliczane,  Wykonawca  będzie  zmuszony  podjąć  odpowiednie  kroki  prawne celem
miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.
Odp. : Zgodnie z SWZ. 

22. Pakiet 25, poz. 1-6
Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu (PP) zamiast PS? Polipropylen 
charakteryzuje się większą odpornością na odczynniki chemiczne oraz trwałością i odpornością na 
uszkodzenia (pęknięcia) niż polistyren, a zatem jest lepszym materiałem niż PS do przewożenia 
próbek utrwalonych w formalinie. 
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

23. Pakiet 25, poz.3
Czy Zamawiający dopuści w poz.3 pojemnik z pokrywką na wcisk o pojemności 520 ml? 
Zaproponowana pojemność pojemnika nie wpływa niekorzystnie na walory użytkowe oraz 
wykonywane procedury. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej 
ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i 
racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odp. : Zamawiający dopuszcza.
 
24. Pakiet 25, poz.4
Czy Zamawiający dopuści w poz.4 pojemnik z pokrywką na wcisk o pojemności 1200 ml? 
Zaproponowana pojemność  pojemnika nie wpływa niekorzystnie na walory użytkowe oraz 
wykonywane procedury. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej 
ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i 
racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

25. Pakiet 25, poz.5
Prosimy o dopuszczenie pojemnika z pokrywką na wcisk o pojemności 2300 ml? Zaproponowana 
pojemność  pojemnika nie wpływa niekorzystnie na walory użytkowe oraz wykonywane procedury. 
Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych 
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ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie 
finansami publicznymi.
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

26. Pakiet 25, poz.6
Czy Zamawiający dopuści w poz.6 pojemnik z pokrywką na wcisk o pojemności 5600 ml? 
Zaproponowana pojemność  pojemnika nie wpływa niekorzystnie na walory użytkowe oraz 
wykonywane procedury. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej 
ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i 
racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

27. Pakiet 25, poz.7
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 30 ml z 10% formaliną z zakręcaną nakrętką?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

28. Pakiet 25, poz.8
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 60 ml z 10% formaliną z zakręcaną nakrętką?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

29. Pakiet 25, poz.10
Czy Zamawiający dopuści pojemnik z pokrywką na wcisk o pojemności 600 ml z 10% formaliną z 
pokrywką na wcisk?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

30. Pakiet 25, poz.11
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 1000 ml z 10% formaliną z pokrywką na wcisk?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

31.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zmieni zapis umowy w §4 pkt 2 projektu umowy na treść: „W 
przypadku wad towaru, Wykonawca, zobowiązany jest do wymiany zakwestionowanej partii towaru 
na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji przez 
Zamawiającego – pisemnie lub mailem”?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §5 pkt 1 projektu umowy na: „Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: - 0,5 % ceny niedostarczonych 
środków zgodnie z zamówieniem cząstkowym, za każdy dzień zwłoki, w dostawie lub reklamacji”? 
Zapisy w tym punkcie projektu umowy znacznie odbiegają od standardów przyjętych w handlu 
sprzętem medycznym.
Odp. : Zgodnie z SWZ.
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33. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 9 pakietu nr 24 produkt w opakowaniach zbiorczych, 
transportowych pakowanych po 10sztuk zmieniając jednocześnie wymaganą ilość drenów na 10szt. 
lub 20szt. zachowując bezpieczeństwo transportowe sterylnych produktów?
Odp.: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia wymaganą ilość drenów na 10 sztuk.

34. Czy w punkcie nr 15 pakietu nr 24 Zamawiający miał na myśli produkty w opakowaniach po 50 
sztuk?
Odp.: Tak, Zamawiający miał na myśli 1 opakowanie po 50 sztuk.

35.  Dotyczy projektu umowy zał. nr 4 §1 ust 2 : 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację: „ Asortyment będący przedmiotem 
niniejszej umowy posiada deklaracje zgodności CE, jest dopuszczony do obrotu na polskim rynku i 
spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych –nie dotyczy produktów, 
które nie podlegają w/w ustawie”
Uzasadnienie: Zapis ten będzie zgodny z treścią w rozdziale III pkt 3 SWZ, gdzie Zamawiający dopuścił 
produkty niekwalifikowane jako wyroby medyczne. 
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację.

36. Dotyczy projektu umowy zał. nr 4 §2 ust 1 : 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym 
zamówieniu powyżej 150,00 zł netto” ? 
Uzasadnienie: Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na 
które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów 
przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej 
ze sprzedaży towaru o takiej wartości. 
Odp.: Zgodnie z SWZ.

37. Dotyczy zapisów Umowy § 5: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby wysokość kary 
umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto? 
Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany 
odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie 
ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 
Odp.: Zgodnie z SWZ.

38. Dotyczy zapisów Umowy § 5 ust. 1 podpunkt 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę w wysokości 2% ceny( netto bądź brutto –w zależności od odp.
na pytanie nr 3) niedostarczonych środków (…) ? 
Uzasadnienie: Kara w wysokości 5% jest zbyt wysoka w stosunku do danego niespełnienia 
świadczenia umowy. 
Odp.: Zgodnie z SWZ.
39. Dotyczy zapisu pod pakietem nr 19: 
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Czy nie nastąpiła pomyłka w określeniu nr pakietu w zapisie: „ Zamawiający wymaga w pakiecie nr 20 
(…)” ?
Czy nie nastąpiła pomyłka w zapisie: „Parametry graniczne zamkniętego systemu pobierania krwi 
dotyczą poz. 1-16 i 25-28, 37-39.” , bowiem system zamknięty do pobierania krwi stanowią pozycje 1-
17 i 31-33 –tak jak jest to zawarte nad tabelą asortymentowo-cenową ? 
Odp.: Tak, nastąpiła pomyłka.

40. Pakiet 5 poz. 2 
Czy zamawiający dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml  napełniony wodą do
terapii  inhalacyjnej  umożliwiający  prowadzenie  terapii  przez  35  dni  od  otwarcia  (poświadczone
zapisem na opakowaniu). W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno).
Cały  zestaw sterylizowany  radiacyjnie.   Zatyczka  na  uwięzi  umożliwiająca  zabezpieczenie  otworu
wylotowego  po  usunięciu  wąsów  tlenowych.  Obrazkowa  instrukcja  użycia,  na  pojedynczym
pojemniku?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

41. Pakiet 5 poz. 3
Prosimy  zamawiającego  o  dopuszczenie  Pętle  do  naczyń  wykonywane  w  100  %  z  silikonu
nieprzepuszczalnie RTG, dł. 40,6 cm kolor czerwony, jednorazowego użytku, bezlateksowe, op. max
10 opakowań po 2 szt.
Odp.: Zamawiający dopuszcza. Wymagana ilość zgodnie z SWZ – 25 sztuk.

42. Pakiet 5 poz. 4
Prosimy zamawiającego o usuniecie pozycji gdyż produkt został wycofany z oferty producenta.
Odp.: Zamawiający usunie pozycję z pakietu.

43.
Pakiet 1, poz. 2
Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarach 0,6x32 mm.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 3
Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarach 0,7x32 mm.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 4
Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarach 0,8x38 mm.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 5
Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarach 0,9x28 mm.
Odp.: Zgodnie z SWZ. 
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Pakiet 1, poz. 6
Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarach 1,1x38 mm.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 7
Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarach 1,2x38mm.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 8
Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarach 0,45x13 mm.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 38
Proszę o dopuszczenie przyrządów  z komorą kroplową wykonanych z pcv.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,31,33,34
Proszę o wydzielenie w/w pozycji
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 10,11,12,15,16,17,18
Proszę o wydzielenie w/w pozycji
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 3-4
Proszę o dopuszczenie kaniuli o jednym rozmiarze.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 1-7
Proszę o dopuszczenie kaniuli posiadające 2 paski RTG.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 1-7
Proszę o dopuszczenie kaniuli posiadające 3 paski RTG.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 1-7
Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanych z PTFE.
Odp.: Zgodnie z SWZ.
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Pakiet 2, poz. 1-7
Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 1-7
Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 1-7
Proszę o dopuszczenie kaniuli posiadających zawór domykany manualnie (ręcznie).
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 1-8
Proszę o odstąpienie wymogu jednego producenta.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 9
Proszę o dopuszczenie zastawek o dopuszczalnej ilości dostępów 600.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 9
Proszę o dopuszczenie zastawek o prędkości przepływu 320-645ml/min (19,2-38,7l/h) w 
zależności od ciśnienia.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 19
Proszę o dopuszczenie kraników  wykonanych z poliwęglanu.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 20-23
Proszę o dopuszczenie strzykawek z kontrastującym tłokiem o kolorze niebieskim.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 20-23
Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opanowania kodowanych innymi kolorami.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 20-23
Proszę o odstąpienie od wymogu dyspensera.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486

eurbaniak@szpital.slupca.pl 



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.p

Pakiet 2, poz. 23
Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt/op.
 Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, poz. 28-29 
Proszę o dopuszczenie przyrządów o dł. 150 cm.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 23
Proszę o odstąpienie Od wymogu VFE oraz jego potwierdzenia. 
Odp.: Zgodnie z SWZ.

44. Pakiet 52 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie: 
1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z  folii PE 50µ ze wzmocnieniem  (owiniecie zestawu)
1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem,składana rewersowo 
2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na  dłuższeym boku 
1 x  serweta dolna 175x175 cm, przylepna 
1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm) 
1 x taśma lepna 9x50 cm 
4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm  
Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni  laminatu 2-warstwowego 
o gramaturze max.58g/m2. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 
13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety 
samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę 
ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy 
pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy 
środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 52 poz. 1
1) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zestawów z serwetami okrywającymi pacjenta, 
które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza 
nim?
Odp.: Zamawiający wymaga zestawów z serwetami, które są pełnobarierowe i chłonne w obszarze 
krytycznym, dopuszcza na pozostałej powierzchni. 
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2) Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawów sterylizowanych tlenkiem 
etylenu, dzięki czemu serwety są mniej pogniecione i nie posiadają nieprzyjemnego zapachu jak w 
przypadku sterylizacji radiacyjnej.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3) Prosimy zabawiającego o odstąpienie od wymogu czerwonej serwety mayo, ponieważ zgodnie z 
ogólnodostępna wiedzą upowszechniana jest nieprawidłowa praktyka wykorzystywania serwety na 
stolik mayo w kolorze czerwonym,  jako worek na odpady po zabiegu. Taka praktyka jest niezgodna z 
wymaganiami epidemiologicznymi. 
Według klasyfikacji Głównego Inspektora Sanitarnego odpady pochodzenia szpitalnego odpady 
specyficzne przeznaczone do unieszkodliwiania, to odpady specyficzne zakażone drobnoustrojami 
takie jak: 
a) zużyte materiały opatrunkowe, strzykawki, igły, inne sprzęty, materiały medyczne i laboratoryjne;  
b) jednorazowe, odpady z oddziałów chirurgicznych, sal operacyjnych i porodowych, tkanki pobrane 
do badań laboratoryjnych, amputowane części ciała, zwłoki zwierząt doświadczalnych, odpady 
podsekcyjne;  
c) wszystkie odpady z oddziału (szpitala) zakaźnego, łącznie z bytowymi resztkami pokarmowymi;  
d) odpady bytowe pochodzące z oddziałów szpitalnych zabiegowych (są to odpady potencjalnie 
zakażone) 
Wymienione odpady stanowią szczególne zagrożenie epidemiologiczne ze względu na zakażenia 
drobnoustrojami chorobotwórczymi spowodowanymi bezpośrednim kontaktem z chorymi i krwią 
chorych. Wymagają one izolowania od środowiska już w miejscu ich powstania oraz zabezpieczenia 
przed rozprzestrzenianiem, a następnie skutecznego ich unieszkodliwiania. 
Serweta Mayo sama jest potencjalnie zakaźnym odpadem medycznym, który wymaga opakowania, a 
także u może zostać uszkodzona w trakcie zabiegu. 
W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu czerwonej serwety na stolik mayo.
Odp.: Zamawiający dopuszcza serwety w innym kolorze.

Pakiet 52 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie: 
1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm  ze wzmocnieniem  zespolonym z folią PE na całej 
powierzchni 
 1 x serweta 150x150 cm, bilamiant 
 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 
 1  x  serweta  do  operacji  dłoni  196x373cm  z  osłona  stołu,  z  elastycznym  ,
samouszczelniającym się otworem fi 3cm, wzmocnienie chłonne 43x86cm wokół otworu, 4
podwójne uchwyty a przewody Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen,
polietylen)  o  gramaturze  max.  58g/m2  odpornego  na  penetracje  płynów  w  obszarze
krytycznym  >200  cm  H2O,  I  klasa  palności.  Zestaw  spełnia  wymagania  dla  procedur
wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z
portami  do  sterylizacji,  posiada  4  etykiety  samoprzylepne  do  dokumentacji  medycznej
zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2

Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486

eurbaniak@szpital.slupca.pl 



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.p

etykiety  dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo
w worek foliowy,  następnie karton.  Producent spełnia  wymogi  normy środowiskowej  ISO
14001 potwierdzony certyfikatem.
Odp.: Zamawiający dopuszcza
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