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Parczew, 07.11.2017 r. 

  
 

Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 

 
 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2017 (3) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych i akcesoriów do 
aparatury medycznej 
  

 
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

  
  W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się 
na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
 

 
Pytanie 1 - Zadanie nr 9 
Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 100 szt., reszta parametrów bez zmian? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza elektrody neutralne jednorazowego użytku, dla dorosłych i dzieci, 
powierzchnia dzielona (dwudzielne), 110 cm2, pakowane po 100 szt. - z odpowiednim przeliczeniem 
ilości opakowań (zgodnie z rozdz. III pkt 6. SIWZ). 
 
 
Pytanie 2 - Zadanie nr 17 poz. 7 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy papier ma być z nadrukiem czy bez. 

      Odpowiedź: 
    Papier do defibrylatora BeneHeart D3 powinien być z nadrukiem. 
     
 
    Pytanie 3 - Zadanie nr 17 poz. 9 

    Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie papieru kompatybilnego. 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny do USG Videoprinter Mitsubishi K65HM w rozmiarze 
110 mm x 20 m, termoczuły. 
 
 
Pytanie 4 - Wzór umowy § 1 ust. 3 
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego 
Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. 
Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja 
będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej 
Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne 
ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo 
zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny 
do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).  

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
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Pytanie 5 - Wzór umowy § 1 ust. 4 
Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 1 ust. 4. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 
144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek 
zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 
Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości 
poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób 
zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 
ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i 
wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten 
sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może 
prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości 
na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, 
samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 
pzp. 
 Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

 
Pytanie 6 - Zadanie nr 5 poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia producenta, że oferowane klipsy wykonane są w 
całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, nie 
generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie 
magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli. Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie 
badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

 
Pytanie 7 - Wzór umowy § 1 ust. 9  
Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: 
z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
 
Pytanie 8 - Wzór umowy § 4 ust. 4  
Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3dni  na rozpatrzenie przez 
Wykonawcę reklamacji i dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest z 
obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do 
niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego  obowiązku.  
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni tj. 2 dni na 
rozpatrzenie reklamacji i 3 dni na dostawę towaru wolnego od wad. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z Modyfikacją SIWZ (pismo SPZOZ.V.ZP-3520/8/2017(2) z dn. 07.11.2017) Zamawiający w §4 
ust. 4 Wzoru umowy zmienia termin z 3 na 5 dni robocze. 

 
 
Pytanie 9 - Wzór umowy § 7 ust. 1  
Wnosimy o modyfikację zapisu na: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w szczególności w przypadku:  
1) powtarzających się (co najmniej kolejnych dwóch) nieterminowych realizacji dostaw,  
2) powtarzających się (co najmniej kolejnych dwóch) reklamacji ilościowych i jakościowych towarów, o 
których mowa w § 4  
3) innych istotnych, powtarzających się uchybień w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 10 - Zadanie nr 6 
Czy w zakresie poz. 1 i 2 Zadania nr 6, Zamawiający dokona modyfikacji opisów o treści (cyt.): 
 

 
1 

Łącznik niskociśnieniowy do wstrzykiwaczy Medrad Vistron CT o dł. 150cm i wytrzymałości do 
350 PSI posiadajacy atest procudenta lub autoryzowanego serwisu (op=50szt) w pełni 
kompatybilny do wstrzykiwaczy Medrat Vistron CT, na opakowaniach oznaczenia w j.polskim 
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2 

Zestaw w pełni kompatybilny do wstrzykiwaczy Medrad Vistron CT: wkład o pojemności 200 ml z 
szybkozłączem (łącznik rurowy) i łącznikiem niskociśnieniowym o dł.150 cm i wytrzymałosci do 
350 PSI posiadajacy atest procudenta lub autoryzowanego serwisu (op=50szt), na 
opakowaniach oznaczenie w j. polskim 

 
i nada im proponowany zapis: 
 

 
1 

Łącznik niskociśnieniowy do wstrzykiwaczy Medrad Vistron CT o dł. 150cm i wytrzymałości do 
350 PSI posiadający atest producenta lub autoryzowanego serwisu (op=50szt) w pełni 
kompatybilny do wstrzykiwaczy Medrat Vistron CT, na opakowaniach oznaczenia w j. polskim lub 
wewnątrz ulotka w j. polskim 

 
2 

Zestaw w pełni kompatybilny do wstrzykiwaczy Medrad Vistron CT: wkład o pojemności 200 ml z 
szybkozłączem (łącznik rurkowy) i łącznikiem niskociśnieniowym o dł. 150 cm i wytrzymałości do 
350 PSI, posiadający atest producenta lub autoryzowanego serwisu (op=50szt), na 
opakowaniach oznaczenie w j. polskim lub wewnątrz ulotka w j. polskim 

 
UZASADNIENIE: 
Wobec faktu, iż Zamawiający wymaga, aby opakowanie zbiorcze zamawianego asortymentu zaopatrzone było w 
etykiety w języku polskim, pragniemy nadmienić, że zgodnie z art. 14 pkt 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o 
wyrobach medycznych, dla wyrobów przeznaczonych do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
dostarczanych profesjonalnym użytkownikom sprzętu (nie pacjentom) dopuszcza się oznakowania lub instrukcje 
obsługi w języku angielskim.  
W związku z tym, że asortyment ten docelowo dostarczany jest do profesjonalnego Użytkownika, jakim jest 
personel medyczny szpitala, opakowania zbiorcze tego asortymentu, stosowane  przez reprezentowanego przez 
nas producenta, posiadają informacje w języku angielskim oraz informacje wyrażone za pomocą 
zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych znaków. Każde opakowanie zbiorcze w/w asortymentu zawiera 
ulotkę w języku polskim, ze szczegółową instrukcją jego użytkowania. 
Wnioskowane przez nas rozwiązanie jest jak najbardziej dopuszczalne w świetle przepisów wynikających z ustawy 
o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

    
    

Pytanie 11 – Zadanie nr 3 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 – igły jednorazowe iniekcyjne do ostrzykiwania 
i homeostazy do oddzielnego zadania?  

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
 
Pytanie 12 – Zadanie nr 21 poz. 5, 6, 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycje 5,6 i 7 do odrębnego zadania? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
 
Pytanie 13 – Zadanie nr 21 poz. 7 
Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści kleszczyki biopsyjne dedykowane do kanału biopsyjnego 
o średnicy min. 2,8 mm i długości 230 cm? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kleszczyki biopsyjne dedykowane do kanału biopsyjnego o średnicy min. 2,8 
mm i długości 230. 
 
 
Pytanie 14 – Zadanie nr 19, poz. 10, 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa foliowo-papierowego o długości 100m 
z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 10 i 11 rękawa foliowo-papierowego o długości 100m 
z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 15 – Wzór umowy § 7 ust. 1 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 
należytego wykonywania umowy.”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 16 – Wzór umowy § 2 
Czy Zamawiający zgadza zapisać możliwość zamiany ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany 
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w 
przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 17 – Wzór umowy  
Czy za dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy? 

Odpowiedź: 
Tak, zgodnie z siwz (§1 ust. 2 wzoru umowy). 

 
 
Pytanie 18 – Wzór umowy § 5 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „opóźnienia” słowami „zwłoki” w § 5 ust. 1 wzoru 
umowy? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
Pytanie 19 – Wzór umowy 
Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno 
zamówiony? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z siwz. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od 
potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 20 – Zadanie nr 1 poz. 20 
Czy Zamawiający dopuści korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) w 
kolorze niebieskim do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę 
przeciwbakteryjną (10 sterylnych koreczków na zbiorczym listku). Opakowanie zbiorcze zawiera 350 
sztuk produktu, z przeliczeniem zamawianej ilości. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
 
Pytanie 21 – Zadanie nr 1 poz. 20 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 20 z Zadania nr 1- Igły, kaniule, strzykawki i 
stworzy osobny pakiet? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
Pytanie 22 – Zadanie nr 1 poz. 9-14 
Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej, jakości F.E.P? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 23 - Zadanie 1, pozycja 15-19 
Czy Zamawiający dopuści kaniule wyposażone w standardowy koreczek portu bocznego oraz zastawkę 
zapobiegająca cofaniu się podawanych płynów pełniącą rolę filtra hydrofobowego? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
 
Pytanie 24 - Zadanie 1, pozycja 20 
Czy Zamawiający dopuści koreczek w opakowaniu typu papier-folia? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza Korki luer-lock w opakowaniu typu papier-folia. 
 
 
Pytanie 25 - Zadanie 1, pozycja 22 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków z filtrem powietrza 1,2µm? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
 
Pytanie 26 - Zadanie 1, pozycja 28 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’70sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane a’70sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości. 
 
 
Pytanie 27 - Zadanie 3, pozycja 8-10 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej 
firmie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 28 - Zadanie 8, pozycja 1 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej 
firmie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 29 - Zadanie 12, pozycja 2-3 
Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne niesterylne? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
 
Pytanie 30 - Zadanie 12, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne na rękę dla dorosłych z wkładaną karteczką z polem 
do opisu o długości min. 6cm i szerokości min. 2cm? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza opaski indentyfikacyjne na rekę dla dorosłych mikrobiologicznie czyste z 
polem do opisu o długości min. 6cm i szerokości min. 2cm. 
 
 
Pytanie 31 - Zadanie 12, pozycja 21 
Czy Zamawiający dopuści zaciskacz o długości części ząbkowanej około 34mm? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
 
Pytanie 32 - Zadanie 13, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawice ginekologiczne, lateksowe sterylne bezpudrowe o 
długości 480±10mm, teksturowane na całej powierzchni chwytnej, o grubości w strefie palca  od 
0,33mm do 0,40mm, dłoni 0,27-0,35, mankietu 0,20-0,22; pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rękawice ginekologiczne, lateksowe sterylne bezpudrowe o długości 
480±10mm, teksturowane na całej powierzchni chwytnej, o grubości w strefie palca  od 0,33mm do 
0,40mm, dłoni 0,27-0,35, mankietu 0,20-0,22; pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie 33 - Zadanie 13, pozycja 5-9 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawice lateksowe pudrowe, sterylne z rolowanym mankietem o 
grubości w strefie palca 0,16mm +/- 0,02mm; dłoni 0,14mm +/- 0,02mm; mankiet 0,12mm +/- 0,02mm; 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rękawice lateksowe pudrowe, sterylne z rolowanym mankietem o grubości w 
strefie palca 0,16mm +/- 0,02mm; dłoni 0,14mm +/- 0,02mm; mankiet 0,12mm +/- 0,02mm; pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie 34 - Zadanie 13, pozycja 10 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawice lateksowe bezpudrowe polimerowane od wewnątrz, 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rękawice lateksowe bezpudrowe polimerowane od wewnątrz, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie 35 - Zadanie 13 
Czy w razie wątpliwości Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia zgodności z wymaganymi 
normami poprzez raporty z badań- dla EN 455 od producenta, dotyczące odporności na substancje 
chemiczne i mikroorganizmy wg  EN 374- z jednostki niezależnej? 

Odpowiedź: 
Zamawiający w razie wątpliwości wezwie Wykonawcę do potwierdzenia zgodności oferowanego 
produktu z wymaganymi normami. 
 
 
Pytanie 36 - Zadanie 15, pozycja 24-25 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzer o długości 40cm? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza cewniki Pezzer o długości 40cm. 
 
 
Pytanie 37 - Zadanie 15, pozycja 37 
Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania Ch 24? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dren do odsysania Ch 24. 
 
 
Pytanie 38 - Zadanie 15, pozycja 38-41 
Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehra z ramionami 450x180mm? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dren T-Kehra z ramionami 450x180mm. 
 
 
Pytanie 39 - Zadanie 15, pozycja 42-46 
Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne wykonane z 100% silikonu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dreny brzuszne wykonane z 100% silikonu. 
 
 
Pytanie 40 - Zadanie 15, pozycja 44 
Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 27? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dren brzuszny w rozmiarze 27. 
 
Pytanie 41 - Zadanie 15, pozycja 46 
Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 33? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dren brzuszny w rozmiarze 33. 
 
 
Pytanie 42 - Zadanie 15, pozycja 48 
Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 50mm? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza elektrody o średnicy 50mm. 
 
 
Pytanie 43 - Zadanie 15, pozycja 87-93 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej 
firmie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 44 - Zadanie 15, pozycja 99 
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik w rozmiarze 24? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zgłębnik w rozmiarze 24. 
 
 
Pytanie 45 - Zadanie 15, pozycja 103 
Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a’90sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kieliszki do leków pakowane a’90sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości. 
 
 
Pytanie 46 - Zadanie 26, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem 
zamawianej ilości. 
 
 
Pytanie 47 - Zadanie 26, pozycja 2-6 
Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny chirurgiczny sterylny, wykonany z włókniny typu SMS o 
gramaturze 35g/m2 z nieprzemakalnymi wstawkami na rękawach i z przodu fartucha o gramaturze 
38g/m2? 

 Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
 
Pytanie 48 - Zadanie 26, pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem 
zamawianej ilości.  
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