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                               Kraków, 17 grudnia 2014 r. 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści siwz w postępowaniu na „Dostawę wyrobów medycznych 

jednorazowego użytku”. 

 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I.271-91/14 
 

 

I. 
 Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że w 

przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz 

odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

1. Dotyczy pakietu nr 24: Czy Zamawiający dopuści paski o zakresie pomiarowym 20-500 mg/dl? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający wyraża zgodę. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

2. Dotyczy pakietu nr 24: Czy Zamawiający  dopuści glukometry o zakresie hematokrytu 15% - 65%? 

 Odpowiedź: 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

3. Dotyczy pakietu nr 24: Czy paski pakowane pojedynczo ( każdy ) pozwalające na bezdotykowe usuwanie 

ich z glukometru, spełniają warunek  automatycznego usuwania pasków? 

 Odpowiedź: 

 Tak, spełniają. 

 

4. Dotyczy pakietu nr 24: Czy Zamawiający dopuści paski pakowane oddzielnie  po 100 w opakowaniach 

zbiorczych? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający wyraża zgodę. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

5. Część nr 20/1 Czy Zamawiający dopuści doskonale sprawdzający się w praktycznym zastosowaniu  układ 

oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy z membraną zapewniającą wymianę termiczną,  o śr. 22 mm i 

dł.183cm z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rurą dł. 100 cm z 2L 

workiem bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 

l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 H2O przy przepływie 10 l/min i długości 

układu 183 cm. Waga układu 170g bez akcesoriów. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

6. Dotyczy paragraf 6 ust 1 umowy Prosimy o potwierdzenie że zamawiający będzie wymagał aktualnych 

dokumentów potwierdzający, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i 

używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aktualny certyfikat CE 

(deklaracja zgodności z CE) oraz dokumenty potwierdzające wpis, powiadomienie, zgłoszenie wyrobu 

medycznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, 

poz. 679, z późń. zm)  

 Odpowiedź: 

 Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał aktualnych dokumentów dla wyrobów medycznych 
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7. Czy w § 3 ust 4 Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie 

obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych 

uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? 

 Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 3 ust. 4 umowy. Zamawiający dokonuje modyfikacji 

zapisu § 3 ust 2 z obecnego brzmienia: „Wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty…………… zł 

(słownie: …………………………..00/100 zł), w tym podatek VAT ….%, a kwota netto wynosi……………… zł 

(słownie:…………………………………...00/100 zł)”  

na następujący zapis:   

„Wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty…………… zł (słownie: …………………..00/100 zł),  

w tym podatek VAT ….%, a kwota netto wynos zł (słownie: ……………………………...00/100 zł,  

chyba że nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT.” 

 

Zamawiający modyfikuje również zapis § 10 ust. 1 lit. a) umowy, gdzie zapis o treści: „gdy zmianie ulegnie 

ustawowa stawka podatku VAT w trakcie trwania umowy” otrzymuje brzmienie: „gdy zaistnieje 

konieczność zmiany wynagrodzenia brutto w związku z ustawową zmianą stawki podatku VAT w trakcie 

trwania umowy.” 

 

Zmianie ulega również zapis § 10 ust. 2 z obecnego: „ Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 nie mogą 

prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.”, który otrzymuje brzmienie: „Zmiany treści 

umowy dopuszczone w ust. 1 lit. b), c) i d) nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy.” 

 

8. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w §4 ust. 9 projektu umowy 5 dniowego terminu na 

rozpatrzenie reklamacji. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

9. Czy w § 5 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty 

wystawienia faktury?   

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

10. 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: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

11. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów §9 ust. 1: 

 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:  

a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy, nieuzupełnienia braków lub niedostarczenia towaru wolnego 

od wad w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego,  przedmiotu zamówienia (dostawy), 

którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

przedmiotu umowy którego dotyczy opóźnienie,  
b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w każdej części zamówienia – w 

wysokości 5% wartości brutto części zamówienia, za każdy przypadek niewykonania albo 

nienależytego wykonania umowy. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

12. Pakiet 10, dotyczy poz. 20 

 Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 pozycji 20  dopuści do zaoferowania produkt równoważny kaniule 

Vasofix Certo BBraun 14-22G (kaniule 18G dostępne w dwóch długościach) żylna wykonana z 



SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI  

I ORTOPEDII

 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

3 
 

biokompatybilnego poliuretanu, posiadająca szlif igły tylny, cztery paski radiocieniujące, nazwę 

producenta bezpośrednio na kaniuli,  samo domykający  port boczny umieszony centralnie nad 

skrzydełkami mocującymi, filtr hydrofobowy w komorze wypływu zapobiegający wypływowi krwi w 

momencie zakłucia, komora zabezpieczona  koreczkiem luer-lock opakowanie folia-papier?. 

 uzasadnienie: 

 Dopuszczenie powyżej opisanych kaniul zwiększy konkurencyjność  postępowania . Kaniule Vasofix Certo 

BBraun są od 2 lat używane u Zamawiającego który przez ten okres nie zgłaszał zastrzeżeń do 

dostarczanego sprzętu.   

 Odpowiedź: 

 Zamawiający wyraża zgodę. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

13. Pakiet nr 10 pozycja nr21  

 Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 pozycji 21  dopuści do zaoferowania produkt równoważny kaniule 

dożylne bezpieczne Vasofix Safety BBraun 14-22G (rozmiar 18G dostępne w dwóch długościach), z   

portem bocznym umieszczonym  centralnie nad skrzydełkami mocującymi. Wykonane z poliuretanu 

wyposażone w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz 

po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania:  1. Łagodnie 

zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem. 3 

nazwę producenta bezpośrednio na kaniuli. 4.Minimum  4 paski kontrastujące w rtg ,opakowanie folia - 

papier.?    

 Uzadanienie 

 Dopuszczenie powyżej opisanych kaniul zwiększy konkurencyjność  postępowania . Kaniule Vasofix 

Safety BBraun są od 2 lat używane u Zamawiającego który przez ten okres nie zgłaszał zastrzeżeń do 

dostarczanego sprzętu.   

 Odpowiedź: 

 Zamawiający wyraża zgodę. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

14. Pakiet nr 10 pozycje 21,22 

 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 10 pozycji 21,22 do osobnego 

pakietu . Wydzielenie powyższych pozycji z pakietu zwiększy znacznie konkurencyjność postępowania i 

umożliwi uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych cen .   

 Odpowiedź: 

 Zamawiający wyraża zgodę. 

 Zamawiający wydziela pozycje nr 21,22 do odrębnego pakietu wraz z pozycjami: 8, 17, 20,  24, 25, 

26, 27, 28, 29. 

 Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do umowy w zakresie pakietu 10 

zamówienia oraz nowy pakiet 25 z wydzielonymi pozycjami  21 i 22 z pakietu 10  zamówienia. 

 Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty załącznika nr 1 w pakiecie 10 i 25 – zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

  

15. Pakiet nr 13 poz.4 

 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający w poz.4 

oczekuje : igła podpajęczynówkowa 0,9 x 88mm  20G ze szlifem Qunckie typu Spinocan? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający informuje, że zaszła omyłka pisarska, w poz.4 oczekuje: igła podpajęczynówkowa 0,9 x 

88mm 20G ze szlifem Qunckie typu Spinocan.  

 

16. Pakiet 10, dotyczy poz. 8 

 Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 pozycji 8 oczekuje strzykawki do pomp infuzyjnych pojemność 50 ml z 

możliwością wypełnienia do 60ml, 3 częściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką 

luer-lock. Skalowanie co 1ml na całej długości skali, pojemność nominalna dodatkowo wyróżniona 

graficznie (wytłuszczenie, obwiedzenie). Skala kontrastująca, niezmywalna i czytelna. Kod kolorów na 
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opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Na korpusie strzykawki napisana nazwa i 

informacja o braku lateksu. Pakowane po 100szt.? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza, ale stawia takie wymogu. 

 

17. Pakiet 10 dotyczy poz.8               

 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 10 poz.8, co umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę 

oferentów. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający wydziela pozycję nr 8 (z pakietu nr 10 zamówienia) do odrębnego pakietu wraz z 

pozycjami 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 

 Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do umowy w zakresie części 10 

zamówienia oraz nowy pakiet 25 z wydzielonymi pozycjami z pakietu 10 zamówienia. 

 Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty załącznika nr 1 w pakiecie 10, 25 i 26 – zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

  

18. Pakiet nr 13 poz.4 

 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający w poz.4 

oczekuje: Atraumatyczna igła podpajęczynówkowa 0,9 x 88mm  26G z prowadnicą? 

 Odpowiedź: 

 Nie doszło do omyłki pisarskiej. 

 

19. Dotyczy: Pakiet nr 16, poz. 6 

 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie staplerów skórnych z 35 zszywkami w rozmiarze 7,0mm x 4,50mm, 

ze specjalnym okienkiem do obserwacji wraz z kompatybilnymi nożyczkami do usuwania staplerów do 

każdych 6 sztuk staplerów. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający wyraża zgodę. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

20. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości sztuk próbek koniecznych do złożenia wraz z ofertą z 4 sztuk 

do 2 sztuk z pozycji nr 1, 3, 4, 5 i 6 w pakiecie 16. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

21. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie złożenia oferty wraz z wykazem dostaw odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia całego postępowania czyli „dostawa wyrobów medycznych jednorazowego 

użytku”. 

 Prośbę swą kierujemy ponieważ nie ma możliwości przedstawienia referencji na dostawy odpowiadającej 

przedmiotowi zamówienia z danej części. Szpitale jak wystawiają referencję za dostawy to wystawiają z 

tytułem całego postępowania a w większości szpitali tytuł postępowania brzmi tak samo jak i w Państwa 

jednostce. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie dopuszcza. 

 

22. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie złożenia oferty z oświadczeniem o posiadaniu 

dokumentów deklaracji CE, Certyfikatu CE, powiadomienie zgłoszenia do Urzędu Wyrobów Medycznych 

z przedłożeniem ich na każde żądanie Zamawiającego. 

 Prośbę swa kierujemy ponieważ odpowiedź pozytywna pozwoli na szybsze przygotowanie oferty jak i dla 

zamawiającego na sprawniejszą weryfikację złożonych ofert. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie dopuszcza. 

 

23. Dotyczy zapisów umowy § 3 pkt. 4 

 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie projektu umowy, że w przypadku zmiany stawki VAT zmie się 

także cena brutto a netto pozostanie bez zmian. Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 142 
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pkt. 5 ust. 1 zobowiązują Zamawiającego do wprowadzenia możliwości zmiany ceny brutto w przypadku 

zmiany stawki VAT. 

 Odpowiedź:  
 Jak odpowiedź na pytanie nr 7. 

 

24. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 2 

 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pojemników na zużyte igły o pojemności 3,5 l. Prośbę 

swą kierujemy ponieważ żaden producent nie produkuje pojemników o pojemności 3 L. 

 Odpowiedź:  
 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

25. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 4 

 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowany po 100 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianych ilości. 

 Odpowiedź:  
 Zamawiający wyraża zgodę. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

26.  Dotyczy pakietu nr 10 poz. 17 

 Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na 

złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

 Odpowiedź:  

 Zamawiający wydziela pozycje nr 17 (z części nr 10 zamówienia) do odrębnego pakietu wraz z 

pozycjami 8, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 

 Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do umowy w zakresie części 10 

zamówienia oraz nowy pakiet 25 z wydzielonymi pozycjami z pakietu 10 zamówienia. 

 Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty załącznika nr 1 w pakiecie 10, 25 i 26 – zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

 

27. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 20 i 21 

 Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na 

złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

 Odpowiedź:  

 Zamawiający wydziela pozycje nr 20 i 21 (z części nr 10 zamówienia) do odrębnego pakietu wraz z 

pozycjami 8, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 

 Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do umowy w zakresie części 10 

zamówienia oraz nowy pakiet 25 z wydzielonymi pozycjami z pakietu 10 zamówienia. 

 Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty załącznika nr 1 w pakiecie 10, 25 i 26 – zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

 

28. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 24 do 29 

 Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na 

złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

 Odpowiedź:  

 Zamawiający wydziela pozycje 24-29 (z części nr 10 zamówienia) do odrębnego pakietu wraz z 

pozycjami 17, 20, 21, 22. 

 Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do umowy w zakresie części 10 

zamówienia oraz nowy pakiet 25 z wydzielonymi pozycjami z pakietu 10 zamówienia. 

 Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty załącznika nr 1 w pakiecie 10, 25 i 26 – zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

 

29. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 

 Czy Zamawiający dopuści  rękawice chirurgiczne bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, 

spełniające normę EN 455-1,2,3; ASTMF1671, AQL 0,65, białko poniżej 20µg/g, długość mankietu min. 

250, mankiet prosty rolowany.   Rozmiary 6-9? 

 Odpowiedź:  
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 Zamawiający wyraża zgodę. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

30. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Wydzielenie tej 

pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów. 

 Odpowiedź:  
 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

31. Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 2 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków do podawania leków pakowanych po 80 szt. z 

odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań – 1 400 op? 

 Odpowiedź:  
 Zamawiający wyraża zgodę. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

32. Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1 - 4 

 Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe posiadające czarną, czytelną skalę rozszerzoną o min. 

20% oraz kontrastujący tłok? Pozostałe parametry bez zmian. 

 Odpowiedź:  
 Zamawiający wyraża zgodę. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

33. Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 4 

 Prosimy o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości – 180 op. 

 Odpowiedź:  
 Zamawiający wyraża zgodę. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

34. Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 5 

 Czy Zamawiający ma na myśli strzykawkę 50 ml trzyczęściową z końcówką luer czy luer-lock? 

 Odpowiedź:  
 Zgodnie z SIWZ. 

 

35. Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 8 

Prosimy o podanie jakie pompy posiada Zamawiający. 

Odpowiedź:  
Perfusor FM 

Perfusor Space 

BectonDickinson  

Graseby 

 

36. Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 8 

 Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp luer lock 50(60) ml, wykonane z polipropylenu, 

posiadające gumowe uszczelnienie, czterokątne wycięcie na uchwycie tłoka stabilizujące strzykawkę w 

pompie, na cylindrze umieszczone logo producenta, kompatybilne ze wszystkimi rodzajami pomp? 

 Odpowiedź:  
 Zgodnie z SIWZ. 

 

37. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie prosimy o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu, 

gdyż opis wskazuje na konkretnego producenta strzykawek, a przez to uniemożliwia przystąpienie większej 

liczbie oferentów. 
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 Odpowiedź:  

 Zamawiający wydziela pozycje 8 do odrębnego pakietu wraz z pozycjami 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 

28, 29. 

 Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do umowy w zakresie części 10 

zamówienia oraz nowy pakiet 25 z wydzielonymi pozycjami z pakietu 10  zamówienia. 

 Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty załącznika nr 1 w pakiecie 10, 25 i 26 – zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

 

38. Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 18, 19 

 Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolną od PCV oraz 

pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, 

wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. W 

związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi 

wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację. 

 Odpowiedź:  
 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

39. Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia 

Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki 

bezpieczeństwa produktu chemicznego? 

 Odpowiedź:  
 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

40. Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 20, 21 

 Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu wyposażone w min. 3 paski. 

 Odpowiedź:  
 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

41. Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 

 Prosimy o wydzieleni w/w pozycji do odrębnego, producenckiego pakietu. Opisane pozycje wskazują na 

konkretnego producenta, którego dystrybutorem jest firma SKAMEX. Taki opis powoduje uniemożliwienie 

udziału w postępowaniu innym wykonawcom. 

 Odpowiedź:  

 Zamawiający wydziela pozycje 17,20,21,24,25,26,27,28,29 do odrębnego pakietu wraz z pozycją 8 i 

22. 

 Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do umowy w zakresie części 10 

zamówienia oraz nowy pakiet 25 z wydzielonymi pozycjami z pakietu 10 zamówienia. 

 Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty załącznika nr 1 w pakiecie 10, 25 i 26 – zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

 

42. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 2 

 Prosimy o wydzieleni w/w pozycji do odrębnego  pakietu. Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział 

większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

43. Dotyczy Pakietu nr 24 poz. 1 

 Czy Zamawiający dopuści  testy paskowe posiadające pomiar glukozy we krwi w zakresie od 0,6 – 33,3 

mmol/L (tj. 10 – 600 mg/dL)? Pozostałe parametry wymagane w SiWZ bez zmian. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ. 

 

44. Paragraf 4 ustęp 9 

 Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: 

 „Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków ilościowych na własny koszt, w terminie 3 dni 

roboczych od dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzednim, lub do wymiany wadliwego 

towaru na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.  



SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI  

I ORTOPEDII

 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

8 
 

 W takiej sytuacji ust. 6 – 8 oraz zdanie pierwsze niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.” 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

45. Paragraf 10 ustęp 3 

 Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: 

 „Wszelkie zmiany umowy muszą odpowiadać oczekiwaniom Zamawiającego i być zgodne z interesem 

publicznym. Zmiany umowy nie mogą zwiększać cen netto towaru podanych w załączniku nr 1 do umowy 

ani wartości umowy netto określonej w § 3 ust. 2.” 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, z wyjątkiem możliwości zmiany umowy, o której mowa w § 10 

ust. 1 lit. a). 

 

46. Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 24 przedmiotowym postępowaniu: 

 Czy w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo-cenowej, Zamawiający dopuszcza i wymaga w 

pakiecie 24 złożenie oferty na paski testowe i glukometry o następujących parametrach: 

a) Funkcja eliminująca konieczność kodowania, przy czym zastosowane i potwierdzone przez 

producenta rozwiązania techniczno-wdrożeniowe powodują że w praktyce po wprowadzeniu paska do 

glukometru nie są konieczne żadne czynności  potwierdzające ani sprawdzające użytkownika; 

 Odpowiedź: 

 Zgodnie z SIWZ.  

b) Automatyczny wyrzut paska testowego; 

 Odpowiedź: 

 Zgodnie z SIWZ.  

c) Detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego 

komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu gleukometru 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

d) Możliwość wykorzystania do badania próbki krwi włośniczkowej, żylnej i tętniczej (enzym GDH-FAD 

dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi) 

 Odpowiedź: 

 Dopuszcza, ale nie wymaga.  

e) Zakres hematokrytu wynoszący 20-60% wystarczający do wykonywania oznaczeń u dzieci i osób 

dorosłych; 

 Odpowiedź: 

 Nie dopuszcza zgodnie z SIWZ.  

f) Wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający wyraża zgodę. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

g) Czas pomiaru od chwili zassania próbki 5 s;  

 Odpowiedź: 

 Zamawiający wyraża zgodę. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

h) Temperatura przechowywania produktu zgodnie z oświadczeniem producenta 5-39°C; 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

i) Dobrze oznaczone miejsce zasysania krwi w przedniej części boku paska, znajdujące się w oddaleniu 

od krawędzi glukometru i umożliwiające swobodne pobieranie krwi z licznych miejsc AST oraz 

precyzyjną detekcję zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska; 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie dopuszcza. 
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j) Zakres zastosowań pasków określony przez producenta, umożliwiający wykonywanie badań u 

pacjentów z rozmaitymi współistniejącymi stanami klinicznymi bez konieczności specjalnego 

wyłączania zastosowania pasków w chorobach współwystępujących; 

 Odpowiedź: 

 Nie wymaga.   

k) Zakres pomiaru 10-900mg/dl umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych i dokładnych 

wyników w całym zakresie pomiarowym z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 15197:2013 

co potwierdzono odpowiednim dokumentem Jednostki Notyfikowanej, oraz z najnowszymi zaleceniami 

Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (błąd pomiaru nie przekraczający 15% dla stężenia glukozy 

>100mg/dl), ponadto dający możliwość otrzymania wyniku u wciąż przytomnych pacjentów z bardzo 

wysoką wartością glikemii i u pacjentów z poważną hipoglikemią 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

47. Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe do glukometrów dawały poprawne wyniki liczbowe w 

próbkach krwi w zakresie hematokrytu wynoszącym 20-60%, co umożliwia uzyskanie dokładnych 

wyników u pacjentów z wahaniami hematokrytu, np. przy niedokrwistości lub po obfitych krwawieniach? 

Zakres taki jest wystarczający do wykonywania precyzyjnych pomiarów glikemii u dzieci i osób dorosłych; 

powinien zaspokajać potrzeby Zamawiającego, ponieważ Zamawiający nie posiada w swojej strukturze 

oddziału noworodkowego, gdzie byłby potrzebny szerszy zakres. W przypadku odmowy prosimy o 

uzasadnienie merytoryczne. 

 Odpowiedź: 

 Zgodnie z SIWZ. 

 

48. Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe w pakiecie były przeznaczone do wykonywania pomiarów 

glikemii w próbkach krwi żylnej i kapilarnej? 

 Odpowiedź: 

 Zgodnie z SIWZ. 

 

49. Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga paski testowe o zakresie pomiarowym 10-900mg/dl, umożliwiające 

otrzymywanie wyników liczbowych pomiaru glikemii u pacjentów z wysokimi wartościami stężenia 

glukozy, zgodnie z tym zakresem? Wartość glikemii u pacjentów hospitalizowanych może przekraczać 

600mg/dl, przy czym glukometr z zakresem pomiarowym do 600mg/dl może wskazać komunikat HIGH 

lub Error zamiast wyniku już przy stężeniu glukozy wynoszącym 550mg/d – wskutek czego nie wiadomo 

czy stężenie glukozy we krwi pacjenta jest bliższe wartości 550mg/dl czy np. 800mg/dl. Paski z zakresem 

do 900 mg/dl dają więc dodatkowe informacje osobie wykonującej pomiar. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wymaga. 

 

50. Czy Zamawiający rozumie przez „zakres pomiarowy” zakres, w którym glukometr wskazuje wynik 

liczbowy z określonym dopuszczalnym błędem pomiaru (zgodnie z definicją metrologiczną „Zakres 

pomiarowy narzędzia pomiarowego - zakres wartości wielkości mierzonej albo innych wielkości 

wyznaczających wielkość mierzoną, dla których narzędzie pomiarowe może być stosowane z błędem nie 

przekraczającym dopuszczalnych granic”)? 

 Odpowiedź: 

 Zgodnie z SIWZ. 

 

51. W związku z wystawianiem przez niektóre firmy niepotwierdzonych deklaracji o spełnianiu normy 

ISO15197:2013, dotyczącej wiarygodności pomiarów, stosujemy zapytanie czy Zamawiający w celu 

pewności pracy na sprzęcie dającym wiarygodne wyniki pomiarów wymaga przedstawienia atestu 

niezależnej Jednostki Notyfikowanej, potwierdzającego spełnianie przez system normy ISO15197:2013?  

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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52. Czy Zamawiający dopuści paski testowe i glukometry, które zgodnie z instrukcjami mogą być stosowane 

wyłącznie u pacjentów ze znaną liczbą hematokrytową; w przeciwnym razie wykonywanie pomiaru należy 

konsultować z lekarzem prowadzącym? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie dopuszcza. 

 

53. Czy Zamawiający wymaga aby deklarowany w instrukcjach obsługi maksymalny błąd pomiarowy pasków 

testowych nie przekraczał ±15% przy stężeniu glukozy >100 mg/dl, zgodnie z wytycznymi Polskiego 

Towarzystwa Diabetologicznego? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wymaga. 

 

54. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli na 3 

zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) ? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

55. Czy Zamawiający wymaga funkcji autokodowania, co w praktyce oznacza wyeliminowanie konieczności 

kodowania - po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności potwierdzające ani 

sprawdzające użytkownika. Takie rozwiązanie ułatwia i przyspiesz pracę personelu. 

 Odpowiedź: 

 Zgodnie z SIWZ. 

 

56. Czy Zamawiający dopuści glukometry i paski testowe, gdzie konieczne jest sprawdzenie zgodności kodu 

na opakowaniu pasków i kodu na wyświetlaczu glukometru? 

 Odpowiedź: 
 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

57. Czy Zamawiający wymaga funkcji „automatyczny wyrzut paska” ? Funkcja daje dodatkowe podniesienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu personel nie ma styczności z materiałem biologicznym 

pacjenta. 

 Odpowiedź: 

 Zgodnie z SIWZ. 

 

58. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu  paski i glukometry, które w instrukcjach użycia nie 

zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów                                   z obniżonym 

ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub 

niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie 

nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i 

miarodajne ? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

59. Czy Zamawiający dopuści do przetargu paski z „bocznym” polem pomiarowym ? Takie umiejscowienie 

utrudnia lub uniemożliwia nakładanie próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia.  

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie dopuszcza. 

 

60. Czy Zamawiający wymaga w przetargu glukometrów  posiadających górny zakres pomiaru 800 - 1000 

mg/dl ? Wyrób medyczny jakim jest glukometr jest obarczony dużo szerszym błędem pomiarowym niż 

analizator laboratoryjny, co bardzo podważa wiarygodność wyników glukometrów z górnym zakresem 

pomiaru 800 i więcej mg/dl. Z medycznego punktu widzenia oraz zgodnie z obowiązującymi standardami 
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postępowania w stanach hipo i hiperglikemicznych zakresy pomiaru 20-600 mg/dl są wystarczające do 

prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w zakresie przewidzianym dla sprzętu jakim jest glukometr. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wymaga. 

 

61. Czy Zamawiający dopuści do przetargu paski z „bocznym” polem pomiarowym ? Takie umiejscowienie 

utrudnia lub uniemożliwia nakładanie próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia.  

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie dopuszcza. 

 

62. Czy Zamawiający wymaga w przetargu glukometrów  posiadających górny zakres pomiaru 800 - 1000 

mg/dl ? Wyrób medyczny jakim jest glukometr jest obarczony dużo szerszym błędem pomiarowym niż 

analizator laboratoryjny, co bardzo podważa wiarygodność wyników glukometrów z górnym zakresem 

pomiaru 800 i więcej mg/dl. Z medycznego punktu widzenia oraz zgodnie z obowiązującymi standardami 

postępowania w stanach hipo i hiperglikemicznych zakresy pomiaru 20-600 mg/dl są wystarczające do 

prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w zakresie przewidzianym dla sprzętu jakim jest glukometr. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wymaga. 

 

63. Czy Zamawiający wymaga, by zakres temperatury przechowywania pasków wynosił 5-40oC ? Wyżej 

wymieniony  górny  zakres temperatur ogranicza przedmiot zamówienia do wyrobu jednego producenta i 

tym samym blokuje konkurencję asortymentową i uniemożliwia obiektywne i równe traktowanie 

wykonawców przystępujących do przetargu publicznego, co jest sprzeczne z Ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych (art.7 punkt 1 i 2 ustawy PZP). Ponadto przechowywania leków w tej temperaturze nie 

przewidują ani Polskie Normy, ani Farmakopea Polska. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wymaga. 

 

64. Czy Zamawiający wymaga pasków z kapilarą zasysającą krew na czubku paska, co ogranicza kontakt krwi 

z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu, a co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność 

wyników, jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu ? 

 Odpowiedź: 
 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

65. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów umożliwiały pomiary w 

zakresie hematokrytu równym  20-60%, co pozwoli na bezpieczne uzyskanie precyzyjnych wyników u 

pacjentów z niskimi wartościami hematokrytu, np. w stanach niedokrwistości lub po obfitych 

krwawieniach –zakres HCT wynoszący 20-60% jest obecnie standardem we wszystkich nowszych 

modelach pasków? 

 Odpowiedź: 

 Zgodnie z SIWZ. 

 

66. Czy Zamawiający wymaga, aby do badania wykorzystywany był na paskach testowych enzym Oksydaza 

Glukozowa (GOD), zapewnia on maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru - obecnych w  próbce 

krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki pomiarów ? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

67. Czy Zamawiający wymaga pasków oddzielnie pakowanych ? Takie rozwiązanie wydłuża i utrudnia czas 

pracy personelu. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wymaga. 

 

68. Czy Zamawiający wymaga minimalnej próbki krwi 0,5 µ ?  Paski, które wymagają próbki powyżej 0,5µ,  

wydłużają czas badania i znacznie obniżają komfort pobierania krwi u pacjentów. 
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 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

69. Czy Zamawiający  wymaga wykrywania zbyt małej ilości krwi wraz z możliwością jej dołożenia ? W/w 

parametr wyraźnie eliminuje konkurencję.  Poza tym paski z kapilarą na szczycie paska testowego i małą 

próbką krwi nie wymagają dokładania dodatkowej ilości krwi. Ponadto proces krzepnięcia krwi rozpoczyna 

się natychmiast i z medycznego punktu widzenia pomiar po dołożeniu krwi nie może być miarodajny. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

70. Czy Zamawiający wymaga refundacji wyrobu przez NFZ ? Zamawiający ogłosił postępowanie dotyczące 

dostaw do Apteki Szpitalnej, nie ogólnodostępnej. Taki wymóg w przypadku Apteki Szpitalnej nie jest 

niczym uzasadniony, wyklucza z postępowania wielu wykonawców, ogranicza konkurencję i tym samym 

powoduje zawyżenie proponowanych przez dopuszczonych Wykonawców cen. Obecność wyrobu na liście 

refundacyjnej świadczy jedynie o objęciu tego wyrobu refundacją przez Ministerstwo Zdrowia , nie jest zaś 

dowodem na sprawdzenie jakości wyrobu przez NFZ czy MZ, ani dowodem na posiadanie przez wyrób 

jakichkolwiek certyfikatów. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wymaga. 

 

71. Czy Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry normy ISO 15197:2013 ?  Norma ISO 

15197-2013 zacznie  obowiązywać dopiero od 2016 roku.  

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

72. Czy Zamawiający  wymaga spełniania przez oferowane glukometry zaleceń Polskiego Towarzystwa 

Diabetologicznego ?  

 Zalecenia PTD brzmią – tu cytat: 

 „Do samokontroli glikemii zaleca się używanie glukometrów przedstawiających jako wynik badania 

stężenie glukozy w osoczu krwi, których deklarowany błąd oznaczenia nie przekracza 15% dla stężeń 

glukozy ≥ 100 mg/dl (5,6 mmol/l) i 15 mg/dl (0,8 mmol/l) w przypadku stężeń glukozy < 100 mg/dl (5,6 

mmol/l).” 

 Wyraźnie więc mówią o samokontroli glikemii, nie zaś o pomiarach w warunkach lecznictwa zamkniętego. 

Poza tym, zalecenia PTD oparte są o normę ISO 15197-2013 mająca obowiązywać dopiero od 2016 roku.  

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wymaga. 

 

73. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski posiadały w instrukcji obsługi dokładny i wyczerpujący 

opis niebezpieczeństw i ostrzeżeń, wynikających z zastosowania proponowanego systemu monitorującego 

poziom glukozy u pacjentów z ciężkimi chorobami ? 

 Pomiar poziomu glukozy u pacjentów ciężko chorych za pomocą glukometru jest zwykle niewystarczający, 

a pacjenci powinni być poddani dokładnej analizie laboratoryjnej. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wymaga. 

 

74. Czy Zamawiający, mając na względzie fundamentalne zasady polskiego jak i europejskiego sytemu 

zamówień publicznych  i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 

równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania paski dystrybuowana bezpośrednio przez 

producenta ? Producent gwarantuje Państwu cenę niższą, niż hurtownia, przynajmniej o kwotę marży 

hurtowni. Ponadto producentów obowiązują dokładnie te same obostrzenia w zakresie przechowywania i  

transportu wyrobów medycznych, co hurtownie. 
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Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

75. Czy Zamawiający wymaga  terminu  przydatności pasków do użycia po otwarciu opakowania 3 miesiące ? 

Wymóg dłuższego terminu ważności dla Szpitala nie jest niczym uzasadniony, bowiem zużycie pasków w 

warunkach szpitalnych kształtuje się na poziomie kilku opakowań dziennie. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wymaga. 

 

76. Zamawiający w pakiecie nr 24 określił parametry pasków testowych wskazując na produkt jednego, 

konkretnego producenta. W związku z tym,  informujemy że paski testowe danej marki są kompatybilne 

wyłącznie z glukometrami tej samej marki, więc niemożliwe jest złożenie oferty konkurencyjnej wobec 

pasków o nazwie podanej w SIWZ, co faworyzowałoby określonego producenta i ograniczało konkurencję.  

 Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia jedynie wtedy, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia oraz nie można opisać 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładanych określeń. Wskazując nazwę własną 

opisywanego przedmiotu zamówienia zamawiający bezwzględnie i w każdym przypadku zobowiązany jest 

dopuścić składanie ofert równoważnych. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych nie może być jedynie 

iluzoryczne i pozorne. Zamawiający powinien określić kryteria równoważności, w celu umożliwienia 

wykonawcom złożenia ważnej oferty oraz zachowania zasady równego traktowania wykonawców i 

uczciwej konkurencji. W związku z tym Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 29 

ust. 3 ustawy PZP, powinien sprecyzować zakres minimalnych parametrów równoważności produktów, w 

oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia - powinny być podane w sposób przejrzysty, dokładny i transparentny. Jak wskazuje Krajowa 

Izba Odwoławcza, brak podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów, przy 

jednoczesnym wskazaniu konkretnego produktu, stanowi naruszenie dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy PZP i 

równego dostępu do zamówienia publicznego (sygn. Akt: KIO 483/11).  

 Postawione przez Zamawiającego wymagania dotyczące kompatybilności testów paskowych z 

posiadanymi glukometrami  nie znajdują obiektywnego uzasadnienia w potrzebach Zamawiającego, 

ponieważ inni wykonawcy oferują sprzęt spełniający te same wymagania funkcjonalne, przeszkolenie 

personelu w zakresie obsługi glukometrów, które najczęściej przekazywane są za darmo lub użyczane za 

symboliczny grosz, zatem nie stanowią istotnego czynnika cenowego. 

 Istotnym jest, że art. 29 ust. 2 ustawy PZP posługuje się sformułowaniem „mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję”. Takie pojęcie użyte przez ustawodawcę powoduje, że na wykonawcy ciąży jedynie 

obowiązek uprawdopodobnienia, że opis przedmiotu zamówienia może utrudniać uczciwą konkurencję, zaś 

dowód na okoliczności, że do takiego utrudnienia nie doszło ciąży na Zamawiającym (wyrok Kio z dnia 10 

kwietnia 2013 r., sygn.. akt: KIO 694/13). 

 Jednocześnie przypominamy Zamawiającemu że naruszenie przepisów ustawy Pzp stanowi czyn 

naruszający dyscyplinę finansów publicznych (zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 17 

grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: naruszeniem 

dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych opisanie 

przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję) 

 Czy wobec powyższego  Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski do glukometrów, jeżeli 

Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu, na 

zasadach określonych przez Zamawiającego wymaganą ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów 

kompatybilnych z oferowanymi paskami, spełniających następujące parametry: autokodowanie, kapilara do 

automatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, 

możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, standard ISO 15197:2003, o dokładności 

przy stężeniu glukozy ≤ 75 mg/dl ± 15% i dokładności przy stężeniu glukozy ≥ 75 mg/dl ± 20%,  

temperatura przechowywania pasków 4-30oC, temperatura wykonania pomiaru 10-40oC, ostrzeżenie 

ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, kalibracja do 

osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, brak kontaktu 

krwi z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 pomiarów, bezkontaktowy i 

automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA. Opakowania pasków po 50 

szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania. 
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 Odpowiedź: 

 Zamawiający wymaga takich glukometrów i pasków, które umożliwiają pomiar hematokrytu 10-70%, gdyż 

szpital wykonuje rozległe zabiegi chirurgiczne (szpital ortopedyczny) oraz szpital specjalizuje się w 

zabiegach dla pacjentów z hemofilią. Pomiar krwi wymagany jest z krwi tętniczej, żylnej i włośniczkowej. 

Płyn do kalibracji po otwarciu powinien być ważny powyżej 4 miesięcy, gdyż jest to związane z 

mniejszym zużyciem płynów oraz kosztami. Z powodów bezpieczeństwa i wygody Zamawiający preferuje 

glukometry z automatycznym wyrzutnikiem, który umożliwi bezdotykowe usunięcie paska pomiarowego-z 

powodów wygody i bezpieczeństwa oraz higieny pracy personelu na oddziałach. Zamawiający wymaga 

czas pomiaru nie dłuższy niż 5 s. Z powodu łatwiejszego i lepszego pomiaru preferujemy paski z 

centralnym pobraniem krwi. Poniższe wymagania i preferencje spełniają  testy paskowe i glukometry 

opisane w SIWZ.  

 

77. Do Pakietu nr 18 – Odzież i fartuchy operacyjne: 

 Zamawiający w Pakiecie nr 18 w pozycji nr 1 złożył zamówienie na odzież operacyjną zgodną z normą 

PN-EN 13795. W ofercie posiadamy odzież operacyjną zgodną z normą PN-EN 13795 w zakresie 

najważniejszych parametrów tj. pylenia, czystości pod względem cząsteczek stałych oraz parametrów 

wytrzymałościowych. 

 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 18 w pozycji 1 odzież operacyjną zgodną z normą PN-EN 13795 

w zakresie najważniejszych parametrów tj. pylenia, czystości pod względem cząsteczek stałych oraz 

parametrów wytrzymałościowych?  

 Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

78. Do Pakietu nr 18 – Odzież i fartuchy operacyjne: 

 Zamawiający w Pakiecie nr 18 w pozycjach od 2 do 4 złożył zamówienie na serwety operacyjne chłonne o 

bardzo wysokiej gramaturze. Jest to wymóg jak najbardziej słuszny, ponieważ im wyższa gramatura 

tkaniny chłonnej, tym większe zdolności absorpcyjne. Aby mieć pewność, że Wykonawcy dostarczą 

asortyment o odpowiednich parametrach, Zamawiający powinien opisać pewne graniczne wartości dla 

tychże parametrów. 

 Czy Zamawiający wymaga, aby serwety chłonne z Pakietu nr 18 posiadały gramaturę co najmniej 280 

g/m2 oraz zdolność absorpcyjną na poziomie co najmniej 160%? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający wymaga.  

 

79. Zamawiający w Pakiecie nr 18 w pozycjach od 2 do 4 złożył zamówienie na serwety operacyjne chłonne o 

bardzo wysokiej gramaturze. Jest to wymóg jak najbardziej słuszny, ponieważ im wyższa gramatura 

tkaniny chłonnej, tym większe zdolności absorpcyjne. Aby mieć pewność, że Wykonawcy dostarczą 

asortyment o odpowiednich parametrach, Zamawiający powinien opisać pewne graniczne wartości dla 

tychże parametrów. 

 Czy Zamawiający wymaga, aby serwety chłonne z Pakietu nr 18 posiadały gramaturę co najmniej 280 

g/m2 oraz zdolność absorpcyjną na poziomie co najmniej 160%? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający wymaga. 

 

80. Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu paski testowe  charakteryzujące się następującymi 

parametrami:  

 * rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa,  

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie dopuszcza. 

 * paski pakowane po 50 sztuk 

 Odpowiedź: 

 Tak. 

 * glukometr skalibrowany do osocza, 
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 Odpowiedź: 

 Tak. 

 * ważność pasków testowych po otwarciu opakowania do 90 dni 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 * paski oparte na działaniu enzymu Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterferującego min. z metforminą, 

galaktozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną;  

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 * szeroki zakres pomiarowy 20-600mg/dl,  

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza. 

 * temperatura przechowywania pasków min. 4ᵒC –  min. 40ᵒC, 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

 * warunki pracy glukometru 10 ᵒC - 40ᵒC 

 Odpowiedź: 

 Dopuszcza ale nie wymaga. 

 * pasek testowy współpracujący z glukometrem z automatycznym wyrzutem paska po pomiarze (funkcja 

daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z 

materiałem biologicznym pacjenta); 

 Odpowiedź: 

 Zgodnie z SIWZ. 

 * automatyczne kodowane (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów) 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 * zakres hematokrytu 20-60 % 

 Odpowiedź: 

 Zgodnie z SIWZ. 

 * czas pomiaru do 7 sekund 

 Odpowiedź: 

 Zgodnie z SIWZ 

 * wielkość próbki krwi nie większa niż 0,7 µl 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza. 

 * możliwość wykonania pomiaru z 6 alternatywnych miejsc badania (AST) 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wymaga. 

 * bateria litowa typ. CR2032 3V 

 Odpowiedź: 

 Nie dotyczy SIWZ. 

 * przy wynikach większych i równych wartości 240 mg/dl pojawia się napis „ketone”, będący informacją i 

zarazem ostrzeżeniem dla personelu o możliwości wystąpienia u badanego pacjenta ciał ketonowych we 

krwi, taka informacja uruchamia dodatkowe procedury kontrolne, najpewniej badanie laboratoryjne, której 

jest bardziej miarodajne niż użycie pasków do badan ciał ketonowych a których to Zamawiający nie 

wymaga w tym postepowaniu 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 * zapewniamy możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) 

pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo- 

i hiperglikemii u pacjenta,  

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 * ważność płynów kontrolnych po otwarciu opakowania do 90 dni 

 Odpowiedź: 

 Zgodnie z SIWZ. 

 * paski będące na listach refundacyjnych NFZ i MZ 
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 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 * paski dostarczane przez hurtownie medyczne, co zwiększa bezpieczeństwo dostawy w odpowiednich 

warunkach przechowywania pasków testowych.  

 Odpowiedź: 

 Dopuszcza ale nie wymaga. 

 

 Z uwagi na fakt, że wyrażenie zgody na naszą prośbę nie wpłynie na zwiększenie Państwa 

zapotrzebowania, jednocześnie umożliwiając wybór oferty bezpiecznej dla zdrowia pacjentów i 

najkorzystniejszej cenowo, a także właściwe zagospodarowanie środków publicznych, prosimy o 

dopuszczenie naszej oferty pasków testowych. 

 Po wprowadzeniu nowych pasków testowych i glukometrów producent zapewnia szkolenie personelu oraz 

pełny serwis uwzględniający płyny kontrolne w cenie pakietu przez cały czas trwania umowy. 

 

81. PAKIET 2 

 Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego sterylnego fartucha 

chirurgicznego o odporności na  przenikanie płynów 40cm H2O, odporności na penetrację 

mikrobiologiczną na mokro BI 4,2, posiadającego jedną dwudzielną etykietę przylepną, przy czym jedna 

część w postaci kodu kreskowego zawierająca wszystkie wymagane informacje? Pozostałe parametry bez 

zmian. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie dopuszcza. 

 

82. Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego sterylnego fartucha 

chirurgicznego posiadającego jedną dwudzielną etykietę przylepną, przy czym jedna część w postaci kodu 

kreskowego zawierająca wszystkie wymagane informacje, dostępnego w 3 rozmiarach? Pozostałe 

parametry bez zmian. 

 Odpowiedź: 
 Zamawiający dopuszcza. 

 

83. Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego sterylnego fartucha 

chirurgicznego wykonanego z wysokiej jakości, komfortowej, oddychającej, odpornej na przenikanie 

płynów i penetrację mikrobiologiczną zgodną z wymogami SIWZ włókniny SMMMS o gramaturze 

35g/m2 ze środkową warstwą z mikrofibry; łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową; rękaw 

zakończony mankietem; pakowanego wewnętrznie w papier krepowy i 2 szt. ręczników chłonnych, 

posiadającego jedną dwudzielną etykietę przylepną, przy czym jedna część w postaci kodu kreskowego 

zawierająca wszystkie wymagane informacje; dostępnego w 3 rozmiarach? 

 Odpowiedź: 
 Zamawiający dopuszcza. 

 

84. Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha ochronnego jednorazowego 

niesterylnego w rozmiarze uniwersalnym? 

 Odpowiedź: 
 Zamawiający dopuszcza. 

 

85. PAKIET 14 – WSKAŹNIKI DO STERYLIZACJI 

 Pozycja 1, 2 i 10 – zwracamy się z prośbą o wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to na 

złożenie konkurencyjnej oferty. 

 Odpowiedź: 
 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

86. PAKIET 15 – MATERIAŁY DO STERYLIZACJI 

 Pozycja 1-5 – prosimy o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej 

oferty. 

 Odpowiedź: 
 Zamawiający nie wyraża zgody. 
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87. Dotyczy Pakietu nr 15: 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji  

 (Lp. 6-10) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości 

oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz 

jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty 

zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

88. Zapytanie 1 dotyczy części 2 poz. 1 i 2 

 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS o 

gramaturze 35 g/m2 przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ bez zmian? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie dopuszcza. 

 

89. Zapytanie 2 dotyczy części 2 poz. 3 

 Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycję nr 3 i utworzyć odrębny pakiet przy zachowaniu 

pozostałych zapisów SIWZ bez zmian? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

90. Zapytanie 2 dotyczy części 2 poz. 3 

 Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycję nr 3 i utworzyć odrębny pakiet przy zachowaniu 

pozostałych zapisów SIWZ bez zmian? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

91. Zapytanie 3 dotyczy pakietu 17 pozycja 1 

 Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na kończynę w składzie jak poniżej przy zachowaniu 

pozostałych zapisów SIWZ bez zmian?  

 

 
 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

92. Zapytanie 4 dotyczy pakietu 17  pozycja 2 

 Czy Zamawiający dopuści zestaw ortopedyczny w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałych 

zapisów SIWZ bez zmian?  
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Lub 

 
 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza ze składem jak w wersji pierwszej przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ 

oraz dodatkowego elementu opisanego w SIWZ tj. podkład ochronny na stół operacyjny. 

 

93. Zapytanie 5 dotyczy pakietu 17 pozycja 3 
 Czy Zamawiający dopuści zestaw do małych zabiegów w składzie jak poniżej przy zachowaniu 

pozostałych zapisów SIWZ bez zmian?  

 

 
 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

94. Zapytanie 6 dotyczy pakietu 17 pozycja 6 

 Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycję nr 6 i utworzyć odrębny pakiet przy zachowaniu 

pozostałych zapisów SIWZ bez zmian? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

95. Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 11, pozycja 10 

 Czy w ramach zaoferowania produktu równoważnego, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w 

wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 7g (6ml) lub 13g (11ml)? 

 Odpowiedź: 
 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

96. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 13 pozycja 5 sterylnego przyrządu Ekstra Spike 

Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający 

ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock 

osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr 
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przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi 

opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

97. Pakiet 19 poz.1 

 Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu zarejestrowanego 

zgodnie z przeznaczeniem jako kosmetyk? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający  nie potwierdza . Przedmiot zamówienia zgodny z opisem zawartym w SIWZ. 

 

98. Pytanie nr 1 dotyczy pakietu 3 poz.2 

 Czy Zamawiający wymaga aby uchwyt monopolarny opisany w powyższej pozycji był typu szerokiego ? 

 Odpowiedź: 

 Zgodnie z SIWZ do elektrody o średnicy 4 mm. 

 

99. Pytanie nr 2 dotyczy pakietu 3 poz.3 

 Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarna - nóż prosty 25mm, o długości 125mm, o średnicy 

wtyku 4mm? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

100. Pytanie nr 3 dotyczy pakietu 3 poz.6 

 Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralna  jednorazowego użytku, dwudzielna, pokryta wysokiej 

jakości hydrożelem przewodzącym, który gwarantuje prawidłowe przyleganie do ciała pacjenta przez cały 

czas trwania zabiegu, wyposażoną w pas bezpieczeństwa, który gwarantuje równomiernie rozprowadzenie 

prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku jej aplikacji, o wymiarach elektrody: 164 x 117mm, o 

powierzchni przewodzącej 108cm2, elektroda jest wyposażona w wypustkę o szerokości 2.5cm 

umożliwiającą podłączenie do kabla kompatybilnego z urządzeniami EMED, Pakowaną po 50 szt., do 

każdych 2 opakowań elektrod 1szt kabla do podłączenia ? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

101. Pakiet nr 1 

 Prosimy Zamawiający  o wydzielenie pozycji 3,4 i 5 do osobnego pakietu. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

102. Pakiet nr 8, poz 3 

 Czy Zamawiają miał na myśli miski nerkowe wykonane z pulpy celulozowej o pojemności: 600ml lub 

700ml? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

103. Dotyczy Pakiet nr 14, pozycja nr  7: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego 

pakietu. Nasza firma oferuje testy do pary wodnej o odczycie po 3h zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia w bardzo korzystnych cenach. Tylko podział umożliwi nam złożenie oferty cenowej, a tym 

samym zwiększy konkurencyjność postępowania oraz pozwoli ograniczyć koszty przy zachowaniu 

wymaganej jakości. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie dopuszcza. 
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104. Dotyczy Pakiet nr 15, pozycja nr  11 i 12: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do 

oddzielnego pakietu. Asortyment nie jest w przeciwieństwie do pozostałych produktów używany w 

procesie sterylizacji stąd podział pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej 

liczbie Wykonawców. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający wydziela pakiet z pozycji 11- 12. 

 

105. Dotyczy wzoru umowy § 9, ust.1, punkt b): Prosimy o zmianę zapisu na: „z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy w każdej części zamówienia – w wysokości 10% wartości 

niezrealizowanej części umowy.” 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

106. Pakiet 17 poz.1, poz. 2 

 W związku z dużym obciążeniem mechanicznym obłożenia w trakcie zabiegu gdzie często używa się 

ostrych i ciężkich narzędzi prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania obłożenia 

odpornego w obszarze będącym w bezpośrednim sąsiedztwie pola operacyjnego na rozrywanie i 

manipulację na poziomie nie mniejszym niż 500kPa oraz odpornością na przenikanie cieczy na poziomie 

min. 350 cmH2O. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 

107. Pakiet 17 poz.1, poz. 2, poz. 5 

 Prosimy o doprecyzowanie czy opisany rękaw na kończynę powinien być elastyczny i składać się z min. 

dwóch warstw? 

 Odpowiedź: 

 Tak chodzi o rękaw typu stokineta. 

 

108. Pakiet 1 

 1/prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic z AQL = 1,0? ,  

 Odpowiedź: 
 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 2/ Prosimy zamawiającego o wyjaśnienia czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający ma na myśli siłę 

zrywania 17N przed starzeniem 

 Odpowiedź: 
 Tak, zaszła omyłka: siła zrywania 17N przed starzeniem.  

 

109. Pakiet 10 poz.8 

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z kontrastującą niebieską lub czarną skalą pomiarową, 

kompatybilnych z pompami posiadanymi przez Państwa Placówkę lecz nie wpisanymi w instrukcję użycia 

i menu pompy, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

 Odpowiedź: 
 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

110. Do pakietu 10 poz. 29 

 1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje bezpiecznych igieł do wstrzykiwaczy insuliny z 

zabezpieczeniem po użyciu z dwóch stron (od strony pacjenta i od strony wstrzykiwacza)? 

 Odpowiedź: 
 Tak, Zamawiający oczekuje bezpiecznych igieł do wstrzykiwaczy insuliny z zabezpieczeniem po użyciu z 

dwóch stron (od strony pacjenta i od strony wstrzykiwacza). 

 2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje, że kompatybilność bezpiecznych igieł do 

wstrzykiwaczy insuliny z penami wiodących producentów będzie potwierdzona certyfikatem 

kompatybilności technicznej dołączonym do oferty? 
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 Odpowiedź: 
 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

111. Pakiet 13 poz.5 

 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji nr 5 z pakietu co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i  

konkurencyjnej cenowo oferty. 

 Odpowiedź: 
 Zmawiający nie wyraża zgody 

 

112. Poz.8-10 

 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji nr 8-10 z pakietu co pozwoli naszej firmie na złożenie 

ważnej i  konkurencyjnej cenowo oferty. 

 Odpowiedź: 
 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

113. Poz.8  

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł podpajęczynówkowych w rozmiarze 25 G x 90 mm x 3,5”. 

 Odpowiedź: 
 Zamawiający nie dopuszcza. 

 

114. Poz. 9 

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł podpajęczynówkowych w rozmiarze 22 G x 90 mm x 3,5” 

 Odpowiedź: 
 Zamawiający nie dopuszcza. 

 

115. Poz.10 

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł podpajęczynówkowych w rozmiarze 25 G x 119 mm x 4 

11/16. 

 Odpowiedź: 
 Zamawiający nie dopuszcza. 

 

116. Pakiet 16 

 Poz. 1,4,5 

 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 1,4,5 z pakietu 16 co pozwoli naszej firmie na złożenie 

ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.   

 Odpowiedź: 
 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

117. Pakiet 17 

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 75x90cm z otworem 8x5cm. 

 Odpowiedź: 
 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

118. Pakiet 23 

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy jednorazowych do strzygarki chirurgicznej o szerokości 

strzyżenia co najmniej  31,5mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

 Odpowiedź: 
 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

119. Do SIWZ: 

 1/ Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek do pakietu nr 10 oraz 11, po 2 szt z pozycji 

wymienionych w SIWZ. Państwa zgoda pozwoli naszej firmie na zmniejszenie kosztów przygotowania 

oferty przetargowej.  
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 Odpowiedź: 
 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 2/ Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki 

VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 

23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 

2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili 

obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu 

(gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) -podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości 

dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym 

poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc to 

pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też 

już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z 

kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie 

szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania 

umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT. 

 Odpowiedź:  

 Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami wprowadzono zmiany do § 10 ust. 2 umowy. 

 

120. Pakiet 5 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu z serwetą 75 cm x 45 cm z otworem i 

przylepcem, pozostałe składowe zgodnie z siwz? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

121. Pakiet 5 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła wykonanego z laminatu folią/ 

włóknina PE w opakowaniu x 100 sztuk w rozmiarze 90x170cm?  

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

122. Pakiet 5 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła wykonanego z laminatu folią/ 

włóknina PE w opakowaniu x 100 sztuk w rozmiarze 90x220cm? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

123. Pakiet 5 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła wykonanego z włókniny 

laminowanej folią PE w opakowaniu x 40 sztuk, z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

124. Pakiet 5 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła w rolce: jedna warstwa bibuła, spód 

foliowany o szer. 51cm w rolce o długości 40m, z przeliczeniem ilości zamawianych rolek? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie dopuszcza. 

 

125. Pakiet 15 poz. 6-10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych o gramaturze 

papieru 60g/m2? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie dopuszcza. 
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126. Pakiet 15 poz. 11-12. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii zapakowanej indywidualnie w saszetkę 

wykonaną z papieru foliowanego typu peel-pack, wewnątrz folia owinięta w papier silikonowy, karton 

papierowy jako opakowanie zbiorcze a 10szt? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

127. Pakiet 15 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii w rozmiarze całkowitym 62x45cm, 

wymiar pola przylepnego: 55x45cm? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

128. Pakiet 15 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii w rozmiarze całkowitym 52x28cm, 

wymiar pola przylepnego: 45x28cm? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

129. Pakiet 15 poz. 11-12. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii bez znacznika uwolnienia linera 

„stop”? Prosimy także o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez powyższe sformułowanie? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie dopuszcza.  

 Jest to napis „STOP” na papierze na którym naklejona jest folia mówiący w którym momencie należy 

zakończyć naklejanie foli co umożliwia łatwiejszą aplikację. 

 

130. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 7-10 zwracamy się z prośbą o wyłączenie poz. 11-12 z 

pakietu 15? Wyłączenie w/w pozycji dałoby możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający wydziela części nr 15 z pozycji 11- 12.  

 Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do umowy w zakresie części 15 

zamówienia z wydzielonymi pozycjami z części 11-12 zamówienia do pakietu 26 zamówienia.  

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty załącznika nr 1 w pakiecie 10, 25 i 26 – zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

 

131. Dot. wzoru umowy: 
1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

 Odpowiedź: 

 Tak. 

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy słowa „nie zawiera innego terminu” 

zostały zastąpione słowami „nie zawiera dłuższego terminu”? 

 Umowa nie powinna pozwalać na narzucanie wykonawcy krótszych terminów dostaw niż 3 dni. 

Zapewnienie dostaw w terminie krótszym niż 3 dni wiązałoby się z koniecznością poniesienia  

dodatkowych kosztów obsługi logistycznej, a tym samym miałoby niekorzystny dla Zamawiającego 

wpływ na wysokość oferowanej ceny.  

 Odpowiedź:  
 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało 

zastąpione słowem „zwłoki”? 

 Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez 

wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma 

uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. 

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca 
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może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest 

odpowiedzialny. 

 Odpowiedź:  
 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności dopuszczona została 

zmiana terminu realizacji zamówienia zgodnie z § 10 ust. 1 lit. b). 

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „10% maksymalnej wartości 

brutto tej części zamówienia, o której to wartości mowa w § 3 ust. 2”  zostały zastąpione słowami „10% 

wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy”? 

 Uzasadnione jest aby kara umowna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy była naliczana 

od wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. 

W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości 

niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać te wartości. 

Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.  

 Odpowiedź:  

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 i 3 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej 

(lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 

należytego wykonywania umowy.”?   

 Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed 

odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie 

wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli 

uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są 

niekorzystne dla obu stron. 

 Odpowiedź:  

 Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w § 9 ust. 2 i 3 zdania o treści: „Przed odstąpieniem od 

umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy” 

6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 wzoru umowy został dodany podpunkt lit. e) o 

następującej (lub podobnej) treści: „gdy zmianie ulegną ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany 

średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w 

przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych 

opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”? 

 Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 

144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w 

przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak 

inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, 

będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy. 

 Odpowiedź:  

 Zamawiający nie wyraża zgody. 

7. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy słowa „Zmiany treści umowy 

dopuszczone w ust. 1” zostały zastąpione słowami „Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 lit. b), 

c) i d)”? 

 Aktualna treść § 10 ust. 2 wzoru umowy pozostaje w sprzeczności z § 10 ust. 1 lit. a) wzoru umowy. 

Ustawowa zmiana stawki podatku VAT może przecież polegać na obniżeniu lub na podwyższeniu 

stawki.  

 Odpowiedź:  

 Odpowiedź udzielona na pytanie nr 7. 

8. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów         zaoferowanych w 

ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych  parametrach i w takiej samej 

cenie? 

  Odpowiedź:  

  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

132. Pakiet 1, pozycja 2 

 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice pakowane były próżniowo? Pozytywna odpowiedz 

Zamawiającego umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty. 
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 Odpowiedź:  

 Zamawiający odstępuje od wymogu. 

 Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do umowy w powyższym w zakresie. 

 Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty załącznika – zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

 

133. Pakiet 1, pozycja 1 

 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o sile przy rozerwaniu po starzeniu 10N? 

 Odpowiedź:  

 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

134. Pakiet 1, pozycja 2 

 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne trójwarstwowe neoprenowe pokryte obustronne 

polimerem, z rolowanym mankietem o sile przy rozerwaniu po starzeniu 13N, pozostałe parametry bez 

zmian? 

 Odpowiedź:  

 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

135. Pakiet 8, pozycja 1 

 Czy Zamawiający oczekuje papieru o szerokości 112mm do Ascard 4? 

 Odpowiedź:  

 Zgodnie z SIWZ. 

 

136. Pakiet 8, pozycja 2 

 Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane po 75sztuk, z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

 Odpowiedź:  

 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

137. Pakiet 8, pozycja 7 

 Czy Zamawiający oczekuje koca przeciwwstrząsowego w rozmiarze 160x240? 

 Odpowiedź:  

 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

138. Pakiet 8, pozycja 9 

 Czy Zamawiający oczekuje papieru do aparatu Ascard 3 o szerokości 104mm? 

 Odpowiedź:  

 Zgodnie z SIWZ 

 

139. Pakiet 9, pozycja 2 

 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady o pojemności 3,5l? 

 Odpowiedź:  

 Zamawiający nie dopuszcza. 

 

140. Pakiet 12, pozycja 2 

 Czy Zamawiający oczekuje jednorazowych kaczek foliowych z podziałką co 100ml? 

 Odpowiedź:  

 Tak. 

 

141. Pakiet 15, pozycja 11-12 

 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co u możliwi złożenie naszej 

firmie konkurencyjnej oferty. 

 Odpowiedź:  

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do umowy w zakresie części 15 

zamówienia z wydzielonymi pozycjami z części 11-12 zamówienia do pakietu 26 zamówienia.  
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Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty załącznika nr 1 w pakiecie 10, 25 i 26 – zgodnie 

z wprowadzonymi zmianami. 

 

142. Pakiet 21 

 Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka 

z wyraźną teksturą na palcach? 

 Odpowiedź:  

 Zamawiający dopuszcza. 

 W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka 

informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

II. 
Na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i 

otwarcia ofert – zgodnie z poniższą informacją: 

 

Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie: 
 

„Termin i miejsce składania ofert. 

Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 9 stycznia 2015 r. godz. 12:00. na adres: Krakowskie Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7
30

 – 15
00

. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. 

Zamawiający zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 9 stycznia 2015 r. o godz. 12:30 w Krakowskim Centrum Rehabilitacji 

i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 10. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące cen. 

 

 Zmiana terminu składania ofert została przesłana do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 

17 grudnia 2014 r.  

 

III. 
  Z uwagi na udzielone odpowiedzi pkt 4.2 SIWZ przyjmuje brzmienie: 
 

Zamówienie składa się z 26 części:   

Część 1: rękawice chirurgiczne i jednorazowa odzież ochronna 

Część 2: fartuchy jednorazowe; 

Część 3: jednorazowe wyroby medyczne – elektrody; 

Część 4: osłonki do termometru genius; 

Część 5: jednorazowe wyroby medyczne (podkłady, prześcieradła, pakiet do dezynfekcji pola operacyjnego); 

Część 6: plastry borowinowe; 

Część 7: jednorazowe kołderki do aparatu typu warm – touch; 

Część 8: artykuły typu kieliszki do leków, żel i papier do ekg, usg itp.; 

Część 9: pojemniki na odpady medyczne; 

Część 10: strzykawki, igły, itp; 

Część 11: cewniki, sprzęt do tlenoterapii itp.; 

Część 12: inne wyroby jednorazowego użytku; 

Część 13: specjalistyczne wyroby medyczne anestezjologiczne; 

Część 14: wskaźniki do sterylizacji; 

Część 15: materiały do sterylizacji; 

Część 16: dreny, kaniule do odsysania, staplery skórne; 

Część 17: obłożenia pola operacyjnego jednorazowe; 

Część 18: odzież i fartuchy operacyjne; 

Część 19: jednorazowa rękawica myjąca; 
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Część 20: jednorazowe obwody oddechowe; 

Część 21: rękawiczki diagnostyczne lateksowe; 

Część 22: mikrokuwety do glukozy; 

Część 23: ostrza do strzygarki; 

Część 24: testy paskowe do pomiaru glukozy: 

Część 25: obsługa linii naczyniowej: 

Część 26: folie chirurgiczne. 

 

IV. 
  Z uwagi na udzielone odpowiedzi pkt 5.1 SIWZ przyjmuje brzmienie: 
 

 W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 

ustawy, w szczególności w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – należycie wykonywali co najmniej jedną 

dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia w danej części, o wartości minimum (każda dostawa): 

 Dla części 1: 35 000,00 zł (brutto); 

 Dla części 2: 50 000,00 zł (brutto); 

 Dla części 3: 8 000,00 zł (brutto); 

 Dla części 4: 3 000,00 zł (brutto); 

 Dla części 5: 9 000,00 zł (brutto); 

 Dla części 6: 5 000,00 zł (brutto); 

 Dla części 7: 3 000,00 zł (brutto); 

 Dla części 8: 5 000,00 zł (brutto); 

 Dla części 9: 7 000,00 zł (brutto); 

 Dla części 10: 18 000,00 zł (brutto);  

 Dla części 11: 8 000,00 zł (brutto); 

 Dla części 12: 1 000,00 zł (brutto); 

 Dla części 13: 130 000,00 zł (brutto); 

 Dla części 14: 35 000,00 zł (brutto); 

 Dla części 15: 18 000,00 zł (brutto);  

 Dla części 16: 25 000,00 zł (brutto); 

 Dla części 17: 90 000,00 zł (brutto); 

 Dla części 18: 10 000,00 zł (brutto); 

 Dla części 19: 3 500,00 zł (brutto); 

 Dla części 20: 800,00 zł (brutto); 

 Dla części 21: 1 500,00 zł (brutto); 

 Dla części 22: 16 000,00 zł (brutto); 

 Dla części 23: 500,00 zł (brutto); 

 Dla części 24: 7 000,00 zł (brutto); 

 Dla części 25: 45 000,00 zł (brutto); 

 Dla części 26: 18 000,00 zł (brutto). 

 

V. 
  Z uwagi na udzielone odpowiedzi pkt 7.18 SIWZ przyjmuje brzmienie: 
 

W zakresie pkt. 7.18 SIWZ zmianie ulegają zapisy dotyczące próbek w następujących częściach 

zamówienia: 

 Dla części 10 zamówienia- nie dotyczy 

 Dla części 15 zamówienia: poz. 1-5 po 5 sztuk, poz. 6-10 po 2 m 

 Dla części 25 zamówienia: poz. 17,20,21,24,25,26 po 10 sztuk, poz. 27, 28 po 5 sztuk, poz. 29 po 3 

sztuki 
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 Dla części 26 zamówienia: poz. 11,12 po 2 sztuki. 
 

        Dla pozostałych części pozostają bez zmian. 

 

VI. 
  Z uwagi na udzielone odpowiedzi pkt 11.1 oraz 11.2 SIWZ przyjmują brzmienie: 

 

11.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 

- dla części 1: 1 500,00 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset zł, 

- dla części 2: 2 000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych, 

- dla części 3: 400,00 zł, słownie: czterysta złotych, 

- dla części 4: 150,00 zł, słownie: sto pięćdziesiąt złotych, 

- dla części 5: 400,00 zł, słownie: czterysta złotych, 

- dla części 6: 200,00 zł, słownie: dwieście złotych, 

- dla części 7: 150,00 zł, słownie: sto pięćdziesiąt złotych, 

- dla części 8: 200,00 zł, słownie: dwieście złotych, 

- dla części 9: 250,00 zł, słownie: trzysta złotych, 

- dla części 10: 700,00 zł, słownie: siedemset złotych, 

- dla części 11: 400,00 zł, słownie: czterysta złotych, 

- dla części 12: 50,00 zł, słownie: pięćdziesiąt złotych, 

- dla części 13: 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych, 

- dla części 14: 1 500,00 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, 

- dla części 15: 700,00 zł, słownie: siedemset złotych, 

- dla części 16:  1 200,00 zł, słownie: jeden tysiąc dwieście złotych, 

- dla części 17: 4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych, 

- dla części 18: 400,00 zł, słownie: czterysta złotych, 

- dla części 19: 150,00 zł, słownie: sto pięćdziesiąt złotych, 

- dla części 20: 40,00 zł, słownie: czterdzieści złotych, 

- dla części 21: 70,00 zł, słownie: siedemdziesiąt złotych, 

- dla części 22: 700,00 zł, słownie: siedemset złotych, 

- dla części 23: 25,00 zł, słownie: dwadzieścia pięć złotych, 

- dla części 24: 300,00 zł, słownie: trzysta złotych, 

- dla części 25: 2 000,00 zł, słownie dwa tysiące złotych, 

- dla części 26: 800,00, słownie osiemset złotych.  
 

Zmiany dotyczą wyłącznie części 10, 15, 25 i 26 zamówienia. 

 

11.2 Wadium wnoszone: 

 - przelewem – wpłacane na rachunek Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii; nr  19 1020 

2892 0000 5102 0188 7975 z dopiskiem „wadium - Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego 

użytku - część 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26”  

 (…) 
 

VII. 
Z uwagi na udzielone odpowiedzi Zamawiający dokonuje poprawienia FORMULARZA OFERTY 

– załącznik nr 1 do SIWZ. 

Poprawiony FORMULARZ OFERTY stanowi załącznik do pisma z udzielonymi odpowiedziami. 

 

VIII. 
Z uwagi na udzielone odpowiedzi pkt 17 SIWZ przyjmują brzmienie: 
 

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert: 

Oferty będą oceniane według kryterium: 
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Dla części zamówienia: 1, 2, 3, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26.  

Oferty (które nie podlegają odrzuceniu z postępowania i zostały złożone przez Wykonawców  spełniających 

warunki udziału w postępowaniu) będą oceniane według kryterium: 

a) najniższa cena - 70% (70 pkt) 

b) walory jakościowo-użytkowe - 30% (30 pkt). Ocena zostanie dokonana przez członków komisji przetargowej 

na podstawie przysłanych próbek, z uwzględnieniem wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. 

Walor jakościowo - użytkowy próbki danego materiału oceniany będzie przez Zamawiającego w skali 1 – 10 

(średnia arytmetyczna punktów za walory jakościowo - użytkowe materiałów przyznanych w danej części). 

Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najlepsze walory jakościowo - użytkowe wyrobów.  

(…) 
 

Dla części zamówienia: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 19, 22.  

Oferty (które nie podlegają odrzuceniu z postępowania i zostały złożone przez Wykonawców  spełniających 

warunki udziału w postępowaniu) będą oceniane według kryterium najniższa cena - 100% (100 pkt). 

(…) 
 

 

 
Załączniki: 

- Poprawiony Formularz oferty 

- Poprawiony wzór umowy 

- Poprawiony załącznik do umowy 

 

 

            Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                                            mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  
 


