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

Oznaczenie sprawy: 19/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 nr 1:
Pakiet II poz. 1
Zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  w  powyższej  pozycji  rękawic  chirurgicznych,  jałowych 
bezpudrowych,  neoprenowych  bez  wewnętrznej  warstwy  poliuretanowej  i  silikonowej.  W  zamian 
proponujemy  rękawice  polimerowane  w  całości.  Rękawice  powlekane  są  syntetycznymi  polimerami 
medycznymi poprawiającymi ochronę skóry.

Odpowiedź:
Tak. 

Pytanie nr 2: 
Pakiet II poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o poziomie AQL<1,0. 

Odpowiedź:
Tak. 

Pytanie nr 3:
Pakiet II poz. 1
Czy  Zamawiający  dopuści  w  ww.  pozycji  rękawice  o  grubości   pojedynczej  ścianki  na  palcu  
0,21 +/- 0,02 mm, dłoni 0,20 +/- 0,02 mm, minimalnej długości 295 mm. Pozostałe parametry pozostaną 
bez zmian. 

Odpowiedź:
Tak. 

Pytanie nr 4:
Dotyczy SIWZ pkt IV , Projekt umowy- §2 pkt. 2
Co  zamawiający miał  na  myśli  pod  pojęciem rozładunek?  Czy chodzi  o  dostarczenie  towaru  zgodnie  
z  zasadami  obowiązującymi  w  firmach  przewozowych  tzw.  burta-burta  (system  doręczeń  przesyłek,  
w  którym  kurier ma  obowiązek  załadowania  i  wyładowania  przesyłki  z  samochodu  i  ustawienia  
jej na podłożu. )
Zwracamy się także  z prośbą o podanie umiejscowienia magazynu (piwnica, piętro).

Odpowiedź:
Rozładunek oznacza dostarczenie towaru do magazynu Apteki, tj. piwnica.  

http://www.alarado.pl/slownik-pojec-kurierskich/kurier.html


Pytanie nr 5:
Projekt umowy- §4 pkt. 5
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji  
z 2 na 7 dni roboczych.
Wykonawca,  aby wymienić reklamowany asortyment  musi  najpierw zbadać zwrócony towar  i  następnie 
podjąć decyzję  o uznaniu reklamacji.  Załatwienie reklamacji  wymaga spełnienia określonych procedur,  
co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i  wymiana towaru w ciągu 2 dni jest 
trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów 
kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:
Tak. 

Pytanie nr 6: 
Pakiet 5, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ze specjalną warstwą antypoślizgową  
zapewniającą dobrą chwytność z polimerowaną powierzchnia wewnętrzną w rozmiarach 6,0-9,0,  pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 7:
Pakiet  5,  poz.  1  -  Czy Zamawiający dopuści  rękawice chirurgiczne posiadające badania potwierdzające 
zgodność z normą EN 455-1-2-3 wydane przez jednostkę niezależną, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 8:
Dotyczy Pakietu nr V poz. 1 
Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  chirurgiczne  sterylne  neoprenowe  jednorazowe,  bezpudrowe, 
polimeryzowane,  teksturowana  powierzchnia,  długi  mankiet-  300mm,  w  kolorze  zielonym.  Mikro-
chropowata tekstura na dłoni i  palcach, rozmiar i  oznaczenie dłoni  nadrukowane na mankiecie,  wygięty 
kształt palców. AQL – 0,65, odporne na przenikanie mikroorganizmów, w tym wirusów, z godnie z normą 
ASTMF1671,  spełniające normy EN 374-3, EN 455-1,2,3. Rozmiary: od 6 do 9.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 9:
Dotyczy Pakietu nr VIII poz. 5, 9, 12, 13, 14
Prosimy Zamawiającego  o   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:
Nie. 

Pytanie nr 10: 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr X, poz. nr 1:
-20 szt.  taśm do leczenia  wysiłkowego nietrzymania  moczu,  polipropylenowych,  monofilamentowych,  z 
plastikową  osłonką  na  taśmie,  jednorodnych,  niewchłanialnych,  o  długości  45  cm,  szerokości  1,1  cm, 
porowatości  84  %,  grubości  taśmy  0,33  mm,  gramaturze  48  g/m2,  brzegi  zakończone  bezpiecznymi 
pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial ?

Odpowiedź:
Nie.



Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr   X, poz. nr 2  : 
– 60  szt.  siatek  do  leczenia  zaburzeń  statyki  dna  miednicy  mniejszej,  siatki  jednorodne, 
niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką,  
monofilament,  polipropylen,  grubość  siatki  0,33  mm,  gramatura  48  g/m2,  porowatość  84  %,  długość 
ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, 
wysokość  implantu  8  cm (odległość  między ramionami),   brzegi  zakończone  bezpiecznymi  pętelkami, 
wykonane w technologii quadriaxial ?

Odpowiedź:
Nie. 

Pytanie nr 12:
Pakiet X poz.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu? Wyłączenie dałoby 
możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:
Ne. 

Pytanie nr 13:
Pakiet X poz.1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taśmę o poniższych parametrach: 

     - przeznaczona do obu  metod  (TVT,TOT)
     - długość  - 60 cm lub 45 cm
     - grubość taśmy – 0,54 mm
     - gramatura  65 – 70 g/m2
     - wielkość porów – 4,1mm x 1,2mm 
     - porowatość – 67%
     - atraumatyczne brzegi ( nie wymagające osłonki plastikowej)
     - mocowania taśmy do narzędzia w postaci monofilamentowej niebieskiej pętli o zwiększonej 

grubości nici (0,3 mm )
      - niewielka elastyczność pozwalająca na śródoperacyjna regulację?

Odpowiedź:
Nie. 

Pytanie nr 14: 
· Czy Zamawiający zgadza się aby w § 1 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 

podobnej) treści: „Strony mogą wyjątkowo zmienić ceny również 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% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w  
aneksie do umowy.”?
Dodanie powyższego zdania 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:
Nie. 

Pytanie nr 15:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej)  treści:  „Przed  odstąpieniem  od  umowy  Odbiorca  pisemnie  wezwie  Dostawcę  do  należytego  
wykonywania umowy.”?  



Zważywszy  na  doniosłe  i  nieodwracalne  skutki  prawne  odstąpienia  od  umowy,  celowe  jest  aby  przed 
odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany 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:
Tak. 

Pytanie nr 16:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione 
słowami „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 może być 
obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odpowiedź:
Tak. 

Pytanie nr 17:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy zostały dodane słowa „łącznie nie więcej  
jednak niż 25% wartości przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie lub dostarczonego niezgodnie z  
zamówieniem lub dostarczonego z wadami”?
Uzasadnione  jest  aby  wysokość  kary  umownej  powiązana  była  z  wartością  towaru,  którego  dotyczy 
uchybienie wykonawcy. W przeciwnym razie kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w 
stosunku do wartości towaru, którego dotyczy uchybienie wykonawcy, a nawet mogłaby przewyższać tę 
wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie nr 18: 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy słowa „5% wartości umowy, o której mowa w 
paragrafie 1 pkt 2 niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „5% niezrealizowanej wartości umowy”? 
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej  
części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy 
po  zrealizowaniu  jej  znaczącej  części,  kara  umowna  mogłaby  okazać  się  niewspółmiernie  wysoka  w 
stosunku  do  wartości  niezrealizowanej  części  umowy,  a  nawet  mogłaby  przewyższać  wartość 
niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu  
cywilnego.

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian. 

Powyższe wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.06.2014 r.


