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Parczew, 09.09.2019 r. 

  

Dział Zamówień Publicznych 

zamowienia@spzozparczew.pl 

 

 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/11/2019 (5) 

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 2018 r., poz. 1986 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  

dotyczy Zadania nr 36, poz. 4  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki długość 160 mm, 

pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia odpowiedź z dnia 06.09.2019r. pismo SPZOZ.V.ZP-3520/11/2019(2).  

Zamawiający dopuszcza nożyczki długość 160 mm, pozostałe parametry bez zmian. 

 

Pytanie 2  

dotyczy Zadania nr 36, poz.6 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki długość 140 mm, 

pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia odpowiedź z dnia 06.09.2019r. pismo SPZOZ.V.ZP-3520/11/2019(2). 

Zamawiający dopuszcza nożyczki długość 140 mm, pozostałe parametry bez zmian. 

 

Pytanie 3 

dotyczy Zadania nr 36 Narzędzia medyczne poz. 1-5 

Czy nożyczki mają być proste czy zagięte? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza poz. 1-5 nożyczki proste, pozostałe parametry bez zmian. 

 

Pytanie 4 

dotyczy Zadania nr 36 Narzędzia medyczne poz. 5 

Czy Zamawiający dopuszcza długość 14,5 cm? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nożyczki o długości 14,5 cm, pozostałe parametry bez zmian. 

 

Pytanie 5 

dotyczy Zadania nr 36 Narzędzia medyczne poz. 25 

Prosimy o wskazanie długości roboczej (części pracującej)  - 5 czy 7 mm? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kleszczyki o długości roboczej (części pracującej) 5 lub 7 mm, pozostałe 

parametry bez zmian. 

 

Pytanie 6 

dotyczy Zadania nr 36 Narzędzia medyczne poz. 25 

Czy Zamawiający dopuszcza Kleszczyki biopsyjne typu Tischler 200mm, część pracująca 3x7 mm? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kleszczyki o długości części pracującej 3x7 mm, pozostałe parametry bez 

zmian. 

 

Pytanie 7 

dotyczy Zadania nr 36 Narzędzia medyczne poz. 31 

Czy Zamawiający dopuszcza haczyk Lucae średni o długości części chwytnej 3 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza haczyk Lucae średni o długości części chwytnej 3 mm, pozostałe parametry 

bez zmian. 

 

Pytanie 8 

dotyczy Zadania nr 36 Narzędzia medyczne poz. 6 

Czy Zamawiający dopuszcza długość 14 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza nożyczki długość 14 cm, pozostałe parametry bez zmian. 

 

Pytanie 9 

dotyczy Zadania nr 36 Narzędzia medyczne  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy narzędzi do 40 -56 dni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 10 

dotyczy Zadania nr 12, pozycja 5-6 

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne niesterylne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 11 

dotyczy Zadania nr 12, pozycja 25 

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do dobowej zbiórki moczy w systemie 14 dniowym 

wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy, z zastawką antyrefluksyjną (bezzwrotną),  

z samouszczelniającym się, bezigłowym portem do pobierania próbek, obsługiwany jedną ręką, 

szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T) z możliwością podwieszenia, 

komora kroplowa typu Pasteur’a tworząca „suchą” barierę powietrzną, dwa filtry hydrofobowe (w 

worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnętrzne w systemie, dren 

łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym o długości 110 cm i dużej średnicy, 

wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny 

odpływ moczu, na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego oraz dodatkowa zapinka do stabilizacji 

drenu z dodatkowym elementem wzmacniającym w miejscu połączenia drenu z komorą. Czytelna, 

łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, bardzo wysokiej dokładności pomiaru  

co 100 ml. Zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka oraz 

dodatkowe mocowanie za pomocą paska. Biała, tylna ścianka ułatwiająca wizualizację moczu, 

pojemność worka 2500 ml. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie 12 

dotyczy Zadania nr 12, pozycja 28 

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz o długości części ząbkowanej około 34mm? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaciskacz o długości części ząbkowanej około 34mm.  

 

Pytanie 13 

dotyczy Zadania nr 15, pozycja 11 

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya Ch 10  z poj. balonu 3-5 ml ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza cewnik Foleya Ch 10  z poj. balonu 3-5 ml. 

 

Pytanie 14 

dotyczy Zadania nr 15, pozycja 40 

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 27? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 15 

dotyczy Zadania nr 15, pozycja 41 

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 33? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 16 

dotyczy Zadania nr 15, pozycja 52 

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a’90sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zgodnie z rozdz. III pkt. 6 SIWZ. 

 

Pytanie 17 

dotyczy Zadania nr 15, pozycja 96,98,99 

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania, co umożliwi złożenie naszej firmie 

konkurencyjnej cenowo oferty? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 18 

dotyczy Zadania nr 15, pozycja 110 

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy 

rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą 

nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca 

wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający 

również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z 

zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 19 

dotyczy Zadania nr 15, pozycja 111 

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca 

o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną 

zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 20 

dotyczy Zadania nr 26, pozycja 2-6 

Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny, niesterylny o gramaturze 39g/m2 (włóknina foliowana) z 

przodu i na rękawach oraz z włókniny o gramaturze 27g/m2 (włóknina niefoliowana) na plecach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 



Strona 4 z 10 

 

 

Pytanie 21 

dotyczy Zadania nr 26, pozycja 5,6 

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 22 

dotyczy Zadania nr 26, pozycja 8 

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje masek zgodnych z normą EN 14683? 

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem europejskim do masek chirurgicznych znajduje 

zastosowanie norma EN 14683 Maski medyczne. Wymagania i metody badań.  Norma definiuje 

konstrukcję, projekt, metody i kryteria badania masek oraz dzieli produkty na różne typu co wskazuje 

obszary zastosowania tych produktów. Żądanie potwierdzenia zgodności z normą EN14683 

Zamawiającemu gwarantuje otrzymania  rozwiązania, które w sposób odpowiedni zapewnią dbałość o 

ograniczenie przenoszenia czynników zakaźnych z personelu na pacjentów podczas zabiegów 

chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych. Chcemy wyjaśnić, iż wskazana norma wprost 

wskazując typy masek oraz definiuje m.in. taki parametr jak BFE tj. skuteczność filtracji bakteryjnej w 

%. Jest to jeden z elementów decydujący o typie a co z tym związane obszarze stosowania produktu.  

Zgodnie z zapisami normy w obszarze bloku operacyjnego oraz obszarów o podobnych wymaganiach 

stosowane powinny być maski typu II lub IIR. W związku z powyższym w trosce o profesjonalną 

ochronę pacjentów i personelu Zamawiający winien nabyć rozwiązania spełniające wymagania 

normatywne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 23 

dotyczy Zadania nr 26, pozycja 8 

Czy w przypadku wątpliwości w zakresie zgodności zaoferowanych przez Wykonawcę produktów z 

normą EN14683 Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia próbek w ilości 1 opakowania 

handlowego, w którym dostarczane będą produkty? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 24 

dotyczy Zadania nr 26, pozycja 9 

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 25g/m2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 25 

dotyczy Zadania nr 26, pozycja 11 

Czy Zamawiający dopuści maskę o parametrach: 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 26 

dotyczy Zadania nr 26, pozycja 12 

Czy Zamawiający dopuści koszulę o gramaturze 33g/m2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza koszulę o gramaturze 33g/m2. 

 

Pytanie 27 

dotyczy SIWZ – pkt. VI lit. C pkt. 11  - grupa kapitałowa 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  

jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz 

z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na 

stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o 

braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej 

złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z 

ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również 

potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku 

postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego 

oświadczenia po stronie wykonawcy”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 28 

dotyczy Zadania nr 17 poz. 6 

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 107 mm x 23 m. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza papier o rozmiarze 107 mm x 23 m. 

 

Pytanie 29 

dotyczy Zadania nr 22 poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody klamrowej w kolorze żółtym, zamiast koloru 

pomarańczowego, pozostałe kolory oferowanych elektrod w komplecie będą zgodne z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 30 

dotyczy Zadania nr 22 poz. 6 
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Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji resuscytatora ambu dla dorosłych, który może być 

sterylizowany w autoklawie w temperaturze 134 stopni C, ale ww. sterylizacji nie podlega jedna z jego 

części tj.  rezerwuar tlenu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 31 

dotyczy Wzoru umowy – par. 1 ust. 3 

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich 

kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości 

zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego. 

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej 

w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować 

koszt wykonywanych dostaw. 

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do par. 1 ust. 3 projektu umowy zapisu o następującym 

brzmieniu: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość 

umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”. 

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który 

zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, 

wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od 

wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi 

uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.  

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) 

Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy 

swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno 

przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu 

zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia 

był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego 

elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach 

umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego 

zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z 

kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał należytej staranności przy określeniu ilości zamówienia, jednak nie jest w stanie 

przewidzieć jaki procent umowy zostanie zrealizowany. 

 

Pytanie 32 

dotyczy Wzoru umowy – par. 1 ust. 4 

Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 1 ust. 4. Proponowany zapis umowny jest niezgodny z 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 33 

dotyczy Zadania nr 13, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,33÷0,40 mm, na dłoni 

0,27÷0,35 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rękawice o grubości na palcu 0,33÷0,40 mm, na dłoni 0,27÷0,35 mm, 

pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 34 

dotyczy Zadania nr 13, pozycje 2, 3 i 4 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,08±0,01mm, na dłoni 

0,07±0,01mm, na mankiecie 0,06±0,01mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rękawice o grubości na palcu 0,08±0,01mm, na dłoni 0,07±0,01mm, na 

mankiecie 0,06±0,01mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 35 

dotyczy Zadania nr 13, pozycje 5, 6, 7, 8, 9 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,16±0,02 mm, na dłoni 

0,14±0,02 mm, na mankiecie 0,12±0,02 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rękawice o grubości na palcu 0,16±0,02 mm, na dłoni 0,14±0,02 mm, na 

mankiecie 0,12±0,02 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 36 

dotyczy Zadania nr 13, pozycje 10 i 11 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,16±0,02 mm, na dłoni 

0,14±0,02 mm, na mankiecie 0,10±0,02 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rękawice o grubości na palcu 0,16±0,02 mm, na dłoni 0,14±0,02 mm, na 

mankiecie 0,10±0,02 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 37 

dotyczy Zadania nr 13, pozycje 12, 13, 14 

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe wewnętrznie polimerowane? Pozostałe wymagania 

zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rękawice lateksowe wewnętrznie polimerowane, pozostałe wymagania zgodnie 

z SIWZ. 

 

Pytanie 38 

dotyczy Zadania nr 13, pozycje 15, 16, 17 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,08±0,01 mm, na dłoni 

0,07±0,01 mm, na mankiecie 0,06±0,01 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rękawice o grubości na palcu 0,08±0,01 mm, na dłoni 0,07±0,01 mm, na 

mankiecie 0,06±0,01 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 39 

dotyczy Zadania nr 13, pozycje 18, 19 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nadruku na opakowaniu wykazu substancji wraz z poziomem 

ochrony? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 

Pytanie 40 

dotyczy Zadania nr 13, pozycja 23 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie z nich odrębnego pakietu. Takie 

rozwiązanie umożliwi Wykonawcom złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 41 

dotyczy Zadania nr 13, pozycja 23 

Czy Zamawiający dopuści osłonki pakowane a’144szt. z przeliczeniem na pełne 21 opakowań (co daje 

3024szt)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zgodnie z rozdz. III pkt. 6 SIWZ. 

 

Pytanie 42 

dotyczy Wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 

„W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych przez Producenta, 

Strony dopuszczają możliwość zaoferowania odpowiedniej ilości narzędzi jednorazowych 

(odpowiedników) bądź rozwiązania niniejszej umowy bez konieczności ponoszenia konsekwencji 

zapłaty kar umownych. Zakończenie produkcji wyrobów wielorazowych zostanie potwierdzone 

oficjalnym pismem”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Kwestia ta jest uregulowana w §1 ust. 5-9 umowy. 

 

Pytanie 43 

dotyczy Wzoru umowy § 1 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb 

wynikających z działalności Zamawiającego. Realizacja umowy w mniejszym zakresie nie może 

stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego o ile zmniejszenie nie 

będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał należytej staranności przy określeniu ilości zamówienia, jednak nie jest w stanie 

przewidzieć jaki procent umowy zostanie zrealizowany. 

 

Pytanie 44 

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dostarczał wyrobu będącego przedmiotem umowy bądź też 

niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika (odpowiednika) wyrobu czy też wyrobu z tzw. 

zapasów, w sytuacji o której mowa w ust. 5, Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu 

(zamiennika) u innego Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji 

umowy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą 

różnicą zostanie obciążony Wykonawca”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 45 

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 12 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia Zamawiającemu, przy pierwszej dostawie partii 

przedmiotu umowy dokumentu potwierdzającego, że oferowane wyroby spełniają warunki 

wprowadzenia do obrotu medycznego? 

Wykonawca zobowiązuję się do dostarczenia wraz z ofertą przetargową deklaracji zgodności  

CE oferowanego sprzętu medycznego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 

Pytanie 46 

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (np. cesja 

wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej 

umowy), może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Zamawiającego.  

Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”? 
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Odpowiedź: 

Zamawiając nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 47 

Dotyczy zapisów umowy § 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach 

(należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego  

na fakturze”? 

Odpowiedź: 

Zamawiając nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 48 

Dotyczy zapisów umowy § 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w 

płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności 

wskazanego na fakturze”? 

Odpowiedź: 

Zamawiając nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 49 

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków jakościowych i/lub ilościowych lub też 

pisemnej odmowy uznania reklamacji, o której mowa w ust. 3, w terminie 4 dni roboczych licząc od 

dnia uznania reklamacji za zasadną – dopuszcza się przekazanie odpowiedzi na reklamację faksem. 

Brak pisemnej odmowy w tym terminie jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji”? 

Odpowiedź: 

Zamawiając nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 50 

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Bez względu na przewidziany w ust. 1-4 niniejszego paragrafu tryb reklamacyjny, w przypadku 

niedostarczenia towaru w terminie przewidzianych w §1 ust. 2, lub też dostarczenia asortymentu 

wadliwego, jeżeli dany towar będzie niezbędny dla wykonywania działalności leczniczej 

Zamawiającego z uwagi na konieczność ratowania życia lub zdrowia pacjenta, Zamawiający ma prawo 

zaopatrzenia się w dany asortyment we własnym zakresie, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do 

należytej realizacji umowy, przy czym jeżeli cena nabytego towaru będzie wyższa od ceny 

przewidzianej w formularzu asortymentowo-cenowym, Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić 

Zamawiającemu różnicę”? 

Odpowiedź: 

Zamawiając nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 51 

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1.1, 1.2, 1.3 oraz ust. 2 i 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%, oraz 

odpowiednio z 10% na 5%? 

Odpowiedź: 

Zamawiając nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 52 

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji 

umowy, w szczególności w przypadku:” 
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Odpowiedź: 

Zamawiając nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 53 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została 

wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego. 

Odpowiedź: 

Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. 

 

 

 

 

            Podpisał:  

 

Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego 
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mgr Janusz Hordejuk 


