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Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

im. Dzieci Warszawy 
z siedzib ą w  DZIEKANOWIE  LE ŚNYM 

05-092 Łomianki    ul. Marii Konopnickiej 65 
fax. (0-22) 751 27 07,   tel. (0-22) 765 71 00           

 

NIP: 118-134-98-98                      Dziekanów Leśny, dn. 11.09.2014r. 
 
DZ/205/09/2014     

Wszyscy uczestnicy 
postępowania DZ/12/2014 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniżej 134.000 euro na „Dostawę materiałów szewnych, hemostatycznych 
oraz drobnego sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci 
Warszawy w Dziekanowie Leśnym.” (DZ/12/2014) 
  
W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004r. (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi: 
 
Pytanie 1.  
Dot. Pakietu nr 3. Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłanialną, powlekaną, syntetyczną, mieszaninę 
kwasu glikolowego i mlekowego, powlekaną mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia,  
o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i o czasie 
wchłaniania do 70 dni?   
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 2.  
Dotyczy pakietu nr 3, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szew z igła szpatułką 6 mm, o krzywiźnie ½ koła  
i średnicy 200 mikronów? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 3.  
Dotyczy pakietu nr 3, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści szew z igła szpatułką 6 mm, o krzywiźnie ½ koła  
i średnicy 200 mikronów? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 4.  
Dotyczy pakietu nr 3, poz. 20, 21. Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 5.  
Dotyczy pakietu nr 4. Czy Zamawiający dopuści monofilament syntetyczny, niewchłaniany, nylonowy?  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 6.  
Dotyczy pakietu nr 5, poz. 1, 2. Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 7.  
Dotyczy pakietu Nr 1. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 materiał hemostatyczny wykonany 
oksydowanej celulozy w 100% pochodzenia roślinnego. Materiał o udowodnionych właściwościach 
bakteriobójczych in vitro, hamujących rozwój MRSA, MRSE, VRE, PRSP. Okres wchłaniania 7-14 dni. 
Produkt zawierający etykiety samoprzylepne z możliwością wklejania do protokołu o wymiarach: 5cmx7cm o 
pozostałych parametrach zgodnych z siwz? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 8.  
Dotyczy pakietu Nr 1. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 3 materiał hemostatyczny wykonany 
oksydowanej celulozy w 100% pochodzenia roślinnego. Materiał o udowodnionych właściwościach 
bakteriobójczych in vitro, hamujących rozwój MRSA, MRSE, VRE, PRSP. Okres wchłaniania 7-14 dni. 
Produkt zawierający etykiety samoprzylepne z możliwością wklejania do protokołu o wymiarach: 2,5cmx5cm 
o pozostałych parametrach zgodnych z siwz? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 9.  
Dotyczy pakietu Nr 1. Czy zamawiający dopuszcza w pozycji 2 wchłanialny hemostatyk wykonany  
z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci gąbki. Czas wchłaniania ok. 3 tygodni. Możliwość cięcia 
materiału bez kruszenia i łamania. Rozmiar: 8x5x1cm. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 10.  
Dotyczy pakietu Nr 2. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 4 opakowanie jednostkowe zawierające 24 szt? 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis pozycji 4 pakietu 2 na następujący:  
„Barwne silikonowe taśmy do retrakcji szerokość 2,5mm, długość 2x45cm. Niebieskie, czerwone, żółte. (1op. 
= 24szt.)” Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w powyższej pozycji opakowań zawierających inną ilość 
sztuk z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości do ilości wymaganej w SIWZ tj. 24szt. 
 

Pytanie 11.  
Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby wchłanialny materiał hemostatyczny z pakietu nr 1 pozycja 1 i 3 
charakteryzował się wartością pH niższą niż 3? Kwaśny odczyn materiału hemostatycznego h powoduje, że 
ma on działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii.  Wynika to z faktu, że kwaśny 
odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga powyższego. 
 

Pytanie 12.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 pozycji 1 wchłanialnego materiału 
hemostatycznego, szczegółowo opisanego poniżej, wykonanego z utlenionej celulozy (zamiast utlenionej 
regenerowanej celulozy)? 
Proponowany przez nas materiał hemostatyczny wykonany z utlenionej celulozy spełnia wszystkie pozostałe 
wymagania określone przez Zamawiającego w siwz. Ponadto proponowany przez nas materiał hemostatyczny 
wykazuje działanie bakteriobójcze aż na 40 szczepów bakterii (zostało to  potwierdzone badaniami in vitro) 
co  czyni go produktem o najszerszym spektrum działania bakteriobójczego spośród dostępnych tego typu 
produktów na rynku. Warto również podkreślić, materiał  hemostatyczny  wykonany z utlenionej celulozy jest 
po prostu tańszy od swoich odpowiedników wykonanych z utlenionej regenerowanej celulozy. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

Pytanie 13.  
Zwraca my się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyeliminowanie w pakiecie nr 1 pozycja 1 i 3 
wymogu potwierdzenia działania bakteriobójczego przeciwko szczepom bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP 
badaniami klinicznymi in vivo, bądź dopuszczenie badań laboratoryjnych ( in vitro) bowiem stawianie ww. 
wymogu stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp , art. 29 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej 
„Pzp”) i art. 25 ust. 1 pkt. 2 Pzp w związku z brzmieniem § 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zmawiający od wykonawcy 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 Nr 226, poz. 1817), przez bezpodstawne 
żądanie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na naruszenie zasady 
równego traktowania wykonawców oraz zasady uczciwej konkurencji.  
Uzasadnienie: Kwestionowane wymogi w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia 
powodują, że ofertę w niniejszym postępowaniu może złożyć tylko i wyłącznie jeden podmiot, pomimo iż na 
rynku dostępny jest również produkt równoważny produktowi spółki Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. , 
posiadający takie samo zastosowanie. Żądane badania nie stanowią przy tym dokumentów, które są niezbędne 
do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, a rodzaj dokumentów mających potwierdzać 
skuteczność bakteriobójczą gazy, w sposób rażący narusza zasady uczciwej konkurencji. Sam fakt 
dopuszczenia do obrotu oferowanej przez naszą spółkę gazy hemostatycznej świadczy o tym, że spełnia ona 
wymagane prawem standardy bezpieczeństwa, a jakiekolwiek dodatkowe wymogi dotyczące wskazanych 
wyżej właściwości są zbędne i nie znajdują uzasadnienia w świetle przepisów prawa.  
Potwierdza to jeden z wyroków KIO, w którym możemy przeczytać, że: skoro zatem wyroby medyczne 
wprowadzone do używania podlegają procedurze związanej z uzyskaniem znaku CE, z czym wiążą się 
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odpowiednie badania zaś Zamawiający postawił wymaganie załączenia do oferty min. deklaracji Wytwórcy 
(Producenta) o spełnianiu wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych (deklaracja zgodności ze 
znakiem CE), dokumentu potwierdzającego  zgłoszenie wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych, certyfikatu 
wystawionego przez jednostkę notyfikowaną jeżeli brała ona udział w procedurze oceny zgodności wyrobu, 
aktualnego katalogu firmowego wraz z opisem w języku polskim oferowanych produktów, na podstawie 
którego przygotowano ofertę, instrukcji używania szwów i innych wyrobów oferowanych przez wykonawcę, 
zaś dokumenty te min. swego rodzaju reasumpcję przeprowadzonych badań, wymaganie załączenia dla poz. 
1,2, 3 wykazu asortymentowo -  badań klinicznych wydaje się nieuzasadnionym i nadmiernym. Wymaganie 
każdego dokumentu w postępowaniu o zamówienie publiczne musi znajdować uzasadnienie w potrzebie 
wynikającej z celu tego postępowania. W odniesieniu do wymienionych dokumentów, cel ten stanowi 
potwierdzenie, że oferowane przedmioty odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego (§5 
ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie  rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane). W 
przedmiotowym stanie faktycznym, Zamawiający postawił wymaganie złożenia szeregu dokumentów. Zakres 
informacyjny tych dokumentów pozwala na realizację tego celu, co czyni żądanie dodatkowych  w odniesieniu 
do trzech pozycji asortymentu pakietu 22 nadmiernym i wykraczającym poza potrzebę 
Zamawiający, wobec zarzutów w tym zakresie, uzasadnił na rozprawie postawienie wymagania złożenia 
badań klinicznych tylko dla trzech pierwszych pozycji wyrobów wymienionych w pakiecie 22 szczególnym 
znaczeniem tych wyrobów, które mają być pozostawione w ciele ludzkim. Jednakże trzeba dostrzec, że 
informacje zawarte w badaniach klinicznych, jakkolwiek mogą mieć wartość poznawczą dla osób 
wykonujących czynności medyczne z zastosowaniem odpowiednim wyrobów, to nie mogą mieć znaczenia dla 
postępowania o zamówienie publiczne – wyniki, metodologia badań klinicznych nie może przełożyć się na 
treść czynności postępowania, takich jak ocena zgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, ocena jakości oferowanego przedmiotu, skoro w związku z takimi badaniami (takim lub innym 
ich wynikiem) nie wiąże się odpowiednie wymaganie stawiane przedmiotowi zamówienia w pakiecie 22, zaś 
wymaganie dotyczy tylko samego działanie  dotyczy tylko samego działania bakteriobójczego lub jego brak na 
MRSA, MRSE, VRE oraz PRSP. W związku z tym żądaniem Zamawiający nie przewidział zatem żadnego 
instrumentu oceny złożonych ofert, innego aniżeli stwierdzenie działania bakteriobójczego lub jego brak na 
MRSA, MRSE, VRE oraz PRSP.  Zwrócić zaś należy uwagę, że jeśli takie badanie miałoby się wiązać z 
uzyskaniem  odpowiedniego wyniku w zakresie działania bakteriobójczego na MRSA, MRSE, VRE oraz PRSP 
to już postawiono wymaganie potwierdzenia działania bakteriobójczego w tym zakresie w instrukcji 
użytkowania. Złożenie takich dokumentów jako wiążących się z  zaoferowanymi wyrobami medycznymi może 
ewentualnie zostać wprowadzone jako dobrowolne lub dotyczące wykonania zamówienia i uzależnione od 
posiadania takich badań (sygn. akt: KIO 2165/2011 - odwołanie wniesione przez naszą spółkę w 
postępowaniu  prowadzonym przez SPSK im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Warszawie przy udziale 
wykonawcy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.). 
Jednocześnie warto zauważyć, że inni wykonawcy, w tym np. nasza firma, posiadają zarówno badania 
laboratoryjne i/ lub instrukcję użytkowania potwierdzającą spektrum bakteriobójcze, którego oczekuje 
Zamawiający. Stosowne dokumenty jesteśmy w stanie przedstawić na każdym etapie postępowania. 
W związku z powyższym wnioskuję jak na wstępie. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 14.  
Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3 z pakietu nr 1?  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 
Pytanie 15.  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres 
zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z 
brzmienia § 4 ustęp 7 umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia 
zamówienia do pełnej wartości określonej w § 3 ustęp 1. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby 
minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu 
zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w 
prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że 
Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o 
wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie.  W związku z powyższym pytaniem proponujemy również 
następującą modyfikację postanowień umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości 
zamawianego asortymentu, określonych w specyfikacji cenowej. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się, 
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że zamówi przedmiot umowy w ilości odpowiadającej minimum  80% wartości umowy brutto. 
Uzasadnienie: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. 
Innymi słowy powinien on określać „ilo ść zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt 
KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwia bowiem 
wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, bez narażania się na ewentualne straty. Odrębną 
kwestią jest to, że Zamawiający tylko wskutek prawidłowego przedmiotu zamówienia będzie mógł 
prawidłowo oszacować wartość zamówienia z należytą starannością.  Wskazać należy, że przepis art. 29 ust. 
1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od precyzyjnego i wyczerpującego opisu 
przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilości/wielkości, nawet w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest 
trudno przewidywalne. Powyższe potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentowane w 
wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „przepis 
art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od wyczerpującego i 
jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zapotrzebowanie Zamawiającego jest trudno-
przewidywalne. Sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć 
dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej 
konkurencji” . Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w 
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym 
przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.  
Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 in principio ustawy Pzp), co 
implikuje, iż z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, 
Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego 
udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie należy uznać za nieskuteczne. Powyższe znajduje także 
potwierdzenie na gruncie judykatury. Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie przez Zamawiającego 
możliwości ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy części dostaw, gdyż takie 
postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzają się praktycznie do przyznania sobie przez 
Zamawiającego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i warunków jego 
realizacji, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególności z art. 29 tejże ustawy (arg. 
z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05). Ponadto, jak zauważył Sąd 
Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV Ca 
508/05), niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części 
dotyczącej ilości od potrzeby Zamawiającego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań 
medycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia. 
W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny 
zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na 
pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu 
Zamawiającego.  
Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle 
określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie wartości szacunkowej zamówienia, na 
które Zamawiający przewidział określone środki finansowe (por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który określa tzw. 
„prawo opcji“). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 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 wyda 
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”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę 
handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach 
umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe 
ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy”. 
Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia 
wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.  
Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający 
może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile 
Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie 
będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, 
Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40) 
Mając na względzie powyższe, jak również jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie 
przedmiotowej kwestii, postulowana zmiana zapisu wzoru przyszłej umowy jest konieczna i w pełni 
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uzasadniona. Wprowadzenie żądanej modyfikacji spowoduje, że opis przedmiotu zamówienia będzie 
jednoznaczny, wyczerpujący i Zamawiającemu nie będzie można postawić zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 
ustawy Pzp i pociągnąć go z tego tytułu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego każdy wykonawca będzie miał 
możliwość prawidłowego skalkulowania wartości oferty. Na Zamawiającym będzie z kolei ciążył wynikający 
z umowy o zamówienie publiczne obowiązek spełnienia świadczenia co zakresu określonego w umowie z 
wykonawcą jako minimalny (w tym przypadku 80 % wartości umowy) i uprawnienie do zmniejszenia 
zakresu zamawianych dostaw maksymalnie o 20% wartości umowy w zakresie objętym opcją.  
Odpowiedź: Zamiarem Zamawiającego jest zrealizowanie umowy w całości. Zapisy SIWZ pozostają bez 
zmian. 
 
Pytanie 16.  
Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych określonych w § 7 ustęp 1 litera b - c z 5% na 0,3%?  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w § 7 ust. 1 na następujące: 
 „1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych: (…) 

b) za każdą zwłokę w dostawie bądź odmowę dostawy - w wysokości 2% całkowitej wartości brutto 
niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki, 

c) w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad - w wysokości 2% 
całkowitej wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki przekraczający terminy 
określone w § 6. ust. 4. umowy.” 
 

Pytanie 17.  
Czy Zamawiający w § 7 ustęp 1 litera b-c zastąpi słowa „wartości brutto niezrealizowanej dostawy” słowami 
„wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 18 
Dotyczy pakietu nr 13, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 
150cm x 100cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 150cm x 100cm, 
pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 19.  
Czy w § 5 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty 
wystawienia faktury?   
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 20.  
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 ust. 4 poprzez wprowadzenie 
następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 21.  
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1: 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych: 
a) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy ze swojej winy, bądź odstąpienia 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto  
niezrealizowanej części  
b) za każdą zwłokę w dostawie bądź odmowę dostawy - w wysokości 2,5% wartości brutto niezrealizowanej 
dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej dostawy, 
c) w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad - w wysokości 2,5% wartości 
brutto wadliwego przedmiotu dostawy za każdy dzień zwłoki przekraczający terminy określone w § 6. ust. 
4. umowy jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu dostawy. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w § 7 ust. 1 na następujące: 
 „1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych: 

a) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy ze swojej winy, bądź odstąpienia 
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Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części,  

b) za każdą zwłokę w dostawie bądź odmowę dostawy - w wysokości 2% całkowitej wartości brutto 
niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki, 

c) w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad - w wysokości 2% 
całkowitej wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki przekraczający terminy 
określone w § 6. ust. 4. umowy.” 

 
Pytanie 22.  
Dotyczy umowy § 9 ust. 13: W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego wskutek niewykonania 
lub nienależytego wykonywania jej przez Wykonawcę, a także w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% 
wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla § 9 ust. 13 z projektu umowy będącego załącznikiem do SIWZ. 
 
Pytanie 23.  
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 plecionkę wchłanialna, powlekaną, syntetyczną, mieszanina 
kwasu glikolowego i mlekowego; powlekana mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i 
stearyoilomleczanu wapnia. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 
30%, czas podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, czas wchłaniania 56-70 dni. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 24.  
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, 
monofilamentowy, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu. System składający się z igły 
chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas 
całkowitego wchłaniania 90-110 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach 90% pierwotnej 
wytrzymałości; po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 25.  
Dotyczy umowy Paragraf 6 ust. 1. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: 
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych dostarczonego asortymentu, 
Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, przesyłając protokół reklamacji. Wykonawca 
będzie zobowiązany rozpatrzyć reklamację w przypadku: 
a) wad jakościowych towaru - w terminie do 14 dni roboczych, 
b) braków ilościowych towaru - w terminie do 3 dni roboczych. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 26.  
Dotyczy umowy Paragraf 7 ust. 1b).  Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych: 
b) za każdą zwłokę w dostawie bądź odmowę dostawy w wysokości 1% wartości towaru dostarczonego ze 
zwłoką za każdy dzień zwłoki, 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w § 7 ust. 1b) na następujący: 
 „1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych: (…) 

b) za każdą zwłokę w dostawie bądź odmowę dostawy - w wysokości 2% całkowitej wartości brutto 
niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki. (…)” 

 
Pytanie 27.  
Dotyczy umowy Paragraf 7 ust. 1c).  
Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych: 
c) w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 1% wartości 
towary wadliwego za każdy dzień zwłoki. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w § 7 ust. 1 c na następujący: 
 „1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych: (…) 

c) w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad - w wysokości 2% 
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całkowitej wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki przekraczający terminy 
określone w § 6. ust. 4. umowy.” 

 
Pytanie 28.  
Prosimy o dodanie do umowy zapisu: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody 
produktów”. 
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie opóźniają 
dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 29.  
Dotyczy umowy: Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert 
częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym 
wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?  
W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez 
zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o 
wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w 
ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja 
każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości podpisywania oddzielnych umów na poszczególne 
pakiety. Zamawiający wyraża zgodę, w przypadku zawierania umowy na kilka pakietów, na dopisanie, w §3 
ust. 1 zdania: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”. 
 
Pytanie 30.  
Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 8, ust. 1 pkt. A) na zapis: „(…) w wysokości 10% wartości 
niezrealizowane części umowy” 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 31.  
Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 8, ust. 1 pkt. B) na zapis: „(…) za każdą zwłokę w dostawie  
bądź odmowę dostawy w wysokości 3% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy”. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 32.  
Prosimy Zamawiającego o wpisanie dodatkowego ust. 4 w artykule nr 8 Projektu Umowy o poniższej treści: 
„Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 3 tygodniowym okresem wypowiedzenia, 
dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, np. podwyższenia przez producenta ceny 
towaru objętego umową, zaprzestanie produkcji towaru objętego umową przez producenta z jednoczesnym 
obowiązkiem zapłaty przez wykonawcę kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 2% od wartości 
netto niezrealizowanej części umowy”? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 33.  
Prosimy Zamawiającego o dodanie pkt. 5 w art. 3 Projektu Umowy o treści: „Dopuszcza się zmianę cen 
spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmiana wskaźnika inflacji ogłoszonego przez 
GUS oraz urzędową zmianą stawek VAT”. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 34.  
Dotyczy pakietu 14, poz. 1. Czy Zamawiający oczekując potwierdzenia normy PN-EN 455-1,2,3 certyfikatem 
jednostki notyfikowanej ma na myśli europejską jednostkę? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli europejską jednostkę notyfikowaną. 
 
Pytanie 35.  
Dotyczy pakietu 14, poz. 2. Czy rękawiczki nitrylowe powinny posiadać wew. warstwę pokrytą aloesem 
naturalnym i witaminą E w postaci unikalnej formuły żelu, która nawilża skórę, poprawia jej wygląd  
i zmniejsza wiele objawów skórnych wywołanych częstym myciem i dezynfekcją rąk? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowane rękawice nitrylowe posiadały wewnętrzną 




