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SP ZOZ VII / 96  / 2016
WSZYSCY                 

                                                                                             Uczestnicy postępowania

PYTANIA  
do  Przetargu Nieograniczonego

 
Dotyczy  przetargu nieograniczonego  -  ZP/6/2016/PN,  na dostawę  sprzętu medycznego
                                                                            jednorazowego użytku do  SP ZOZ w Łapach; 

Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie nr 1:
Zwracamy  się  z  prośba  o  dopuszczenie  w  pakiecie  6  poz.  1  zestawów z  cewnikami  do
hemodializy długoterminowej z mufką dakronową oraz akcesoriami do implantacji cewnika,
rozmiar 15.5F, długość: 19cm, 23cm, 27cm lub 31cm.
Odpowiedź :
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza.

Pytanie nr 2:
Pakiet nr: 4. Dializatory.   
Dotyczy: Poz. nr 3.
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  i  pozwoli  na  złożenie  oferty  na  dializatory  z  błon
syntetycznych,  sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma  o powierzchni 1,6m2,
spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?
Odpowiedź : 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 3:
Pakiet nr: 4. Dializatory.   
Dotyczy: Poz. nr 3.
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  i  pozwoli  na  złożenie  oferty  na  dializatory  z  błon
syntetycznych,  sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma o powierzchni 1,8m2,
spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?
Odpowiedź :
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4:
 Pakiet nr: 5. Linie krwi.
W związku z tym, że nie wszyscy Wykonawcy posiadają w swojej ofercie pełny asortyment
produktów wymaganych przez Zamawiającego w Pakiecie  nr 5 prosimy,  by Zamawiający
zechciał  wydzielić:  Pozycję  nr  2.  „Plastikowy zacisk  typu pean do linii  krwi”  i  utworzył



oddzielny  np.  Pakiet  nr  5A  zawierający  tylko  Poz.  nr  2.,  przy  spełnieniu  wszystkich
pozostałych wymagań określonych  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 2 ( Igły i cewniki naczyniowe )
poz. 1 i 2 i utworzenie nowego pakietu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:
Zwracam  się  z  uprzejmą  prośbą  o  wydzielenie  z  Pakietu  nr  5  (  Linie  krwi  )  poz.  1  i
utworzenie nowego pakietu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  .

Pytanie nr 7:
Dotyczy: Pakiet nr 6 , poz.1; 
Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  cewnik  dwuświatłowy  długoterminowy
Permthane  Twin  Cath  Long  Term  Hemodialysis  Catheter  Kit  (  Citra-XS  Superior  )  z
końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym,
odporny na  zginanie,  bez  otworów bocznych  z  wymiennymi  przedłużaczami  o  przekroju
14FR i Tip to cuff 19 cm, 23 cm 27 cm nadrukiem objętości wypełnienia  na ramionach,
sterylizowany  tlenkiem  etylenu,  nieprzepuszczalny  dla  promieni  rentgenowskich,  zestaw
apirogenny  kompletny  do  implantacji  w  skład  którego  wchodzi:  igła  z  końcówka
echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu
J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar
12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną
osłonką,  rozmiar  17  FR,  łącznik  prowadzący typu  Y,  narzędzia  do  tunelizacji,  przewody
przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko
mocujące cewnik (na szwy),  nasadki iniekcyjne,  umocowanie cewnika warstwą przylepną,
opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza.

Pytanie nr 8:
Pakiet 12, pozycja 1: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu z możliwością przycięcia w zakresie 13-60
mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza.

Pytanie nr 9:
dotyczy Pakiet 4 Lp3
Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji Lp3 dopuści niskoprzepływowe dializatory 
syntetyczne ,z błony heliksonowej, o pow 1,8m2  ,o symbolu FX10 ,sterylizowane parą 
wodną?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza.



Pytanie nr 10:
Pakiet nr 8
Czy  Zamawiający  dla  zwiększenia  konkurencyjności  składanych  ofert  dopuści  złożenie
osobnej  oferty  na  pozycję  1  pakietu  nr  8  i  zaoferowanie  igły  o  długości  ostrza  6  mm,
pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź :
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 11:
Czy  Zamawiający  dla  zwiększenia  konkurencyjności  składanych  ofert  dopuści  złożenie
osobnej oferty na pozycję 2 pakietu nr 8,parametry zestawu zgodne z opisem.
Odpowiedź : 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  .

Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający, wyłączy z Pakietu nr 5  poz. 1 i utworzy osobny pod pakiet, co pozwoli na

wzięcie  udziału  w przedmiotowym postępowaniu  większej  ilości  wykonawców i  tym
samym  realizację  zasady  wolnej  konkurencji,  a  Zamawiającemu  wybór
najkorzystniejszej oferty pod względem cenowym?

Odpowiedź :
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13:
Dotyczy Pakietu nr 7 – poz. 1,2,4
Czy Zamawiający  w ramach  poprawy konkurencyjności  wydzieli  do  oddzielnego  pakietu
pozycje 1,2,4 i dopuści: 
poz.  1  Szczotki  do  czyszczenia  kanałów  endoskopowych  -  do  jednorazowego  użycia  -
dwustronne - włosie o średnicy 5mm - długość 230 cm. 
poz.  2  Szczoteczki  do  czyszczenia  (krótkie)  -  jednorazowego  użycia  -  do  czyszczenia
akcesoriów i otworów na przyciski w endoskopie, dwustronne - średnica włosia 5 i 12 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14:
Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 2
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  następujące  doprecyzowanie  istniejącego  zapisu:
„Zamawiający zastrzega, że ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowią
przybliżoną ilość asortymentu przewidzianego do zakupienia w okresie trwania umowy. W
rzeczywistości  ilości te  mogą być  mniejsze.  Z tytułu  zmniejszenia  zakresu ilościowego w
okresie  trwania  umowy  nie  będą  przysługiwać  Wykonawcy  żadne  roszczenia  wobec
Zamawiającego. O ile zmniejszenie nie przekroczy 20% wartości umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15:
Czy Zamawiający może potwierdzić, że zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010
r.  o  wyrobach  medycznych  w brzmieniu:  „Dopuszcza  się,  aby  wyroby  przeznaczone  do
używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom
miały  oznakowania  lub  instrukcje  używania  w  języku  angielskim,  z  wyjątkiem  informacji



przeznaczonych  dla  pacjenta,  które  podaje  się  w  języku  polskim  lub  wyraża  za  pomocą
zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” dopuści możliwość zaoferowania
wyrobów  medycznych  oznakowanych  w  języku  angielskim?  Informujemy,  że  każde
opakowanie oferowanych wyrobów jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na
stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami i normami?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  .

Pytanie nr 16:
Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1 a) oraz b)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 1%?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17:
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:
„Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  złożenia  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  umowy  ze
skutkiem  natychmiastowym,  jeżeli  Wykonawca  nie  zrealizuje  w  terminie  3  kolejnych
zamówień złożonych przez Zamawiającego, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy
do należytego wykonania umowy”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  .

Pytanie nr 18:
Dotyczy zapisów umowy § 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu o treść:
„ Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19:
Dotyczy projektu umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższej treści:
„Wykonawcy  przysługuje  prawo  do  wstrzymania  dostawy  w  przypadku  zwłoki  w
płatnościach  (za  zrealizowane  zamówienia)  powyżej  30  dni  od  momentu  wymagalności
faktury.” ?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20:
Zwracamy się  z  uprzejmą  prośbą  o  udzielenie  informacji  czy  wobec  Zamawiającego  nie
została  wszczęta  likwidacja  bądź  czy  Zamawiający  nie  przekształca  się  w  spółkę  prawa
handlowego.
Odpowiedź:
Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja i nie podjęto działań związanych
z przekształceniem w spółkę prawa handlowego.



Pytanie nr 21:
dotyczy Pakiet nr 6
Czy Zamawiający wymaga schodkowego zakończenia cewnika?
Uzasadnienie: Taki kształt zakończenia zmniejsza ryzyko utraty drożnosci z powodu 
przylegania do sciany naczynia.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie nr 22:
dotyczy Pakiet nr 6
Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  przetargowego  i  uzna  za  równoważne
zestawy z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy,  zakładany
metodą  Seldingera,  cewnik  o  rozmiarze  15,5  FR gwarantujący  przepływ  do 500ml/min,
przekrój  „podwójne  D”,  końcówka  cewnika  (forma  zakończenia  cewnika  widoczna
na obrazku poniżej) zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym
i kanałem tętniczym,  wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy
drutowej, cewnik wykonany z materiału Durathane, z mufą polyestrową, długości cewnika do
mufy 17,19, 23, 27,  31cm – do wyboru przez Zamawiającego,  co odpowiada długościom
całkowitym  22,  24,  28,  32,  36cm.  W  skład  zestawu  wchodzi:  cewnik  15,5  Fr,  igła
wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość 1mm,rozszerzacz 12 Fr i
14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany typu (pull-apart) 16 Fr z
podwójną  silikonową  zastawką  hemostatyczną,   samoprzylepny  opatrunek  na  wkłucie,  2
nasadki iniekcyjne?
Uzasadnienie: Cewnik Duramax wykonany w innowacyjnej technologii  z zakończeniem
 podwojne „D”  w duzym stopniu zmniejsza recyrkulację oraz umozliwia uzyskanie naj-
wyzszej wydajnosci przepływu. Taki kształt zakonczenia zmniejsza ryzyko utraty dro-
znosci z powodu przylegania do sciany naczynia.

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie, jakie cechy oferowanego pro-
duktu nie spełniają cech równoważności.

Odpowiedź :
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza.

Pytanie nr 23:
dotyczy Pakiet nr 6
Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  przetargowego  i  uzna  za  równoważne
zestawy z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy,  zakładany
metodą  Seldingera, cewnik  o  rozmiarze  15,5  FR  gwarantujący  przepływ  do 500ml/min,
przekrój  „podwójne  D”,  końcówka  cewnika  (forma  zakończenia  cewnika  widoczna
na obrazku poniżej) zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym
i kanałem tętniczym,  wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy
drutowej, cewnik wykonany z materiału Durathane, z mufą polyestrową, długości cewnika do
mufy 17, 19, 23, 27, 31 cm – do wyboru przez Zamawiającego, co odpowiada długościom
całkowitym  22,  24,  28,  32,  36  cm.  W  skład  zestawu  wchodzi:  cewnik  15,5  Fr,  igła



wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość 1mm,rozszerzacz 12 Fr i
14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany typu (pull-apart) 16 Fr z
podwójną  silikonową  zastawką  hemostatyczną,   samoprzylepny  opatrunek  na  wkłucie,  2
nasadki iniekcyjne?
Uzasadnienie: Cewnik Duramax wykonany w innowacyjnej technologii  z zakończeniem
 podwojne „D”  w duzym stopniu zmniejsza recyrkulację oraz umozliwia uzyskanie naj-
wyzszej wydajnosci przepływu. Taki kształt zakonczenia zmniejsza ryzyko utraty dro-
znosci z powodu przylegania do sciany naczynia.

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie, jakie cechy oferowanego pro-
duktu nie spełniają cech równoważności.
Odpowiedź : 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza.

Pytanie nr 24:
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu nr 8 poz. nr 2 i poz. nr 3 i utworzy z
nich nowy, drębny pakiet?
Odpowiedź :
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25:
Czy  Zamawiający  dokona  modyfikacji  zapisów  wzoru  umowy  w  §  4  ust.  2  poprzez
wprowadzenie następującego zapisu:  Za datę  dokonania  płatności  uznaję się  datę  uznania
rachunku bankowego Wykonawcy
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26:
Czy Zamawiający  zmieni  wysokość  kar  umownych  poprzez  wprowadzenie  następującego
zapisu w  § 5 ust. 1 wzoru umowy: 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
a)  w wysokości  5  % wartości  brutto  umowy,  określonej  w § 1 ust.  2,  gdy Zamawiający
odstąpi  od  niezrealizowanej  części umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada
Wykonawca;

b) w wysokości 5 % wartości brutto umowy, określonej w § 1 ust. 2, gdy Wykonawca odstąpi
od niezrealizowanej części umowy z własnej winy lub woli;

c)  w wysokości  0,1  % wartości  brutto  umowy,  określonej  w §  1  ust.  2,  za  każdy dzień
opóźnienia  w terminowej  realizacji  umowy,  w  tym  w szczególności  w zakresie  dostawy
towaru określonym w § 3 ust. 1,  jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej
części dostawy



d)  w  wysokości  0,1  %  wartości  dostawy  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  dostarczeniu
brakującego  towaru  zgodnie  z  terminem  określonym  w  §  3  ust.  5  oraz  za  każdy  dzień
opóźnienia w dostarczaniu towaru wolnego od wad zgodnie z terminem określonym w § 3
ust. 6, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto brakującego / wadliwego towaru
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27:
Pakiet nr 4.
Czy zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielone  poz.  3  i  4  z  pakietu  nr  4  lub  dopuszcza
możliwość składania ofert na pozycje w ramach pakietu nr 4 ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  .

 


