
Samodzielny Publiczny                  Proszowice, dnia 03.03.2014 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2014

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia treść zapytań i  udziela  
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Z uwagi  na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także 
mając  na  uwadze  zasady  miarkowania  i  proporcjonalności  kar  umownych  proszę  o  wyjaśnienie  czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na:

1. Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu: 
„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5 % wartości umowy”?

Odpowiedź: 
Brak zgody. 

Pytanie 2
„Zmianę brzmienia § 5 ust. 1 wzoru umowy na następujące:

„Strony  ustalają,  że  w  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  niniejszej  umowy 
obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów:
a) w  razie  opóźnienia  w  dostawie  zamówienia  lub  dostarczenia  produktów  niezgodnie  z 

zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie określonym 
w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w 
wysokości 150 złotych, za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia 
produktów zgodnych z umową;

dodatkowo w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w ciągu jednego miesiąca od 
daty  złożenia  przez  Odbiorcę  stosownego  zamówienia  lub  niedostarczenia  w  tym  terminie  przedmiotu 
umowy wolnego od wad Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 4 % wartości, o  
której mowa w paragrafie 1 pkt2 niniejszej umowy.

Odpowiedź: 
 Brak zgody. 

Pytanie 3
I. Proszę  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  §  2  ust.  11  wzoru  umowy  na 

następujące:
„Wraz z dostawą zamówienia częściowego Dostawca zobowiązany jest przekazać Odbiorcy wszelkie  
dokumenty  związane  z  dostawą,  w tym  wszelkie  dokumenty  finansowe  obejmujące  odpowiednią 
fakturę VAT oraz inne dokumenty niezbędne do wykorzystania i użytkowania przedmiotu umowy w 
sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie 
przesłana  Zamawiającemu w dniu  dostawy faxem lub  drogą  mailową pod warunkiem dostarczenia 
oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy”.



Odpowiedź: 
Brak zgody. 

Pytanie 4
„Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 4 ust. 6 wzoru umowy na następujące:
„Niezależnie  od  uprawnień  Odbiorcy  opisanych  powyżej,  w  przypadku  trzykrotnego  niedostarczenia 
przedmiotu umowy lub jego poszczególnej partii wolnego od wad w terminie 14 dni od daty złożenia przez 
Odbiorcę stosownego oświadczenia w przedmiocie żądania wymiany przedmiotu umowy, Odbiorca może 
odstąpić od Umowy bez dochowania jakichkolwiek dodatkowych warunków. Uprawnienie to przysługuje 
Odbiorcy w okresie obowiązywania niniejszej umowy”.

Odpowiedź: 
Brak zgody. 

Pytanie 5
„Czy Zamawiający w pakiecie XI dopuszcza:

Poz. 1 worek jednoczęściowy z okienkiem z możliwością opróżniania, beżowy z płytka hydrokoloidową o 
rozmiarze (do docięcia) 10-76mm

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 6
„Czy Zamawiający w pakiecie XI dopuszcza:

Poz. 3 płytki hydrokoloidowe do docięcia 60/10-55mm 

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 7
„Czy Zamawiający w pakiecie XI dopuszcza:

Poz. 3 płytki hydrokoloidowe do docięcia 70/10-65mm

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 8
„Czy Zamawiający w pakiecie XI dopuszcza:

Poz. 4 worek z możliwością opróżniania kompatybilny z płytką bez okienka
Czy Zamawiającemu w pozycji 4 chodzi o sprzęt jednoczęściowy czy dwuczęściowy?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 9
„Czy Zamawiający w pakiecie XI dopuszcza:

Poz. 5 worek urostomijny jednoczęściowy, beżowy, bez okienka, posiadający system zapobiegający cofaniu  
się moczu. Płytka hydrokoloidowa o rozmiarze (do docięcia) 10-66mm lub 10-76mm

Odpowiedź: 
Tak. 



Pytanie 10
„Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (Worki stomijne 
pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki  stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu 
handlowym, pas do worków pakowany po 15 sztuk w opakowaniu handlowym oraz pierścień uszczelniający 
pakowany  po  30  sztuk  w  opakowaniu  handlowym)?  W  przypadku  naszej  firmy  nie  ma  możliwości 
sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany 
jest towar do Zamawiającego

Odpowiedź: 
 Nie. 

Pytanie 11
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, 
gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z  
Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument  
WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin. Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 12
„Zwracamy się  z  prośba  do  Zamawiającego o  dopuszczenie  dostarczenia  towaru  „na  cito”  w ciągu 48 
godzin, gdyż w przypadku naszej Firmy towar dostarczany jest z naszego magazynu na Węgrzech stąd brak  
możliwości dotracenia zamówienia sprzętu w krótszym czasie. 

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 13
„Pakiet XIII poz.13 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy nie doszło do omyłki pisarskiej, gdyż  w poz. 13 chodzi o: igły 
do znieczuleń splotów nerwowych przy użyciu neurostymulatora, sterylne, pakowane pojedynczo, rozmiar 
20G, 21G, 22G, 24G x 1 szt.

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 14
„Dotyczy Pakietu nr XII poz. 1 
Czy  Zamawiający  dopuści  strzykawki  trzyczęściowe  wykonane  z  polipropylenu/polietylenu,  z 
uszczelnieniem o grubości min. 3 mm?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 15
„Dotyczy Pakietu nr XII poz. 1 b
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20 ml z czytelną granatową skalą?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 16
„Dotyczy Pakietu nr  XII poz. 1 c
Czy Zamawiający dopuści strzykawki luer-lock 50 ml ze skalą rozszerzoną do 60 ml? Pojemność nominalna 
strzykawki  to 50 ml, a skala widoczna na cylindrze strzykawki jest rozszerzona do 60 ml. W myśl normy 
oznaczona  pojemność  60  ml  jest  tzw.  całkowitą  pojemnością  wyskalowaną,  która  może  być  równa  lub 



większa od pojemności nominalnej. Dla pełnej informacji często podaje się  pojemność zapisując pojemność 
nominalną i w nawiasie pojemność wyskalowaną (o ile jest inna) np. 50 (60 ml).

Odpowiedź: 
 Tak. 

Pytanie 17
Dotyczy Pakietu nr XII poz. 2 b
Czy Zamawiający dopuści strzykawki U-100 ze skalą 0,02 ml?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 18
„Dotyczy Pakietu nr XII poz. 4
Czy Zamawiający dopuści strzykawki luer-lock 50 ml ze skalą rozszerzoną do 60 ml? Pojemność nominalna 
strzykawki  to 50 ml, a skala widoczna na cylindrze strzykawki jest rozszerzona do 60 ml. W myśl normy 
oznaczona  pojemność  60  ml  jest  tzw.  całkowitą  pojemnością  wyskalowaną,  która  może  być  równa  lub 
większa od pojemności nominalnej. Dla pełnej informacji często podaje się  pojemność zapisując pojemność 
nominalną i w nawiasie pojemność wyskalowaną (o ile jest inna) np. 50 (60 ml).

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 19
„Dotyczy Pakietu nr XII poz. 7a i 7b
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  podanie  w  w/w  pozycjach  ceny  za  100  szt.  =  1  opakowanie,  z 
odpowiednim przeliczeniem w formularzu  cenowym?  Podanie  cen  za  opakowanie  nie  będzie  zawyżało 
całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia cen 
dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 20
„Dotyczy Pakietu nr XIV poz. 4, 5, 7, 11
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  w/w  pozycji  do  odrębnego  pakietu?  Wydzielenie  tych 
pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów, a przez to na uzyskanie przez Zamawiającego lepszej  
cenowo oferty.

Odpowiedź: 
Zapis zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 21
„Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od konieczności dołączenia do oferty dokumentów dopuszczających 
do  obrotu  zaoferowane  wyroby i  zastąpienie  ich  oświadczeniem oferenta  o  ich  posiadaniu  i  gotowości 
dostarczenia ich na każde życzenie Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 22
„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów §5

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy obowiązywać 
je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów:
a) w razie opóźnienia w dostawie zamówienia lub dostarczenia produktów niezgodnie z zamówieniem 



lub niedostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 5  
niniejszej umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 150 złotych, za 
każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia produktów zgodnych z umową, jednak 
nie  więcej  niż  10 % wartości  brutto  opóźnionego lub niedostarczonego w terminie  przedmiotu 
umowy;
b)  dodatkowo w razie  niedostarczenia  przedmiotu  umowy w całości  lub  w części  w ciągu  jednego 
miesiąca od daty złożenia przez Odbiorcę stosownego zamówienia lub niedostarczenia w tym terminie 
przedmiotu umowy wolnego od wad Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 
2,5 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie części umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt2 
niniejszej umowy,  jednak nie więcej niż 10% wartości  brutto niezrealizowanej w terminie części 
umowy.

Odpowiedź: 
Brak zgody. 

Powyższe wyjaśnienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 03.03.2014 r.


