DZP/311/AK/20
Tychy, 03.08.2020

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę
BIELIZNY OPERACYJNEJ (nr sprawy: 14/20/ZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1:
Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z
wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Rękaw zakończony
elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zewnętrzne troki
umiejscowione

w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami

postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką
ultradźwiękową. Do każdego fartucha dołączone dwa celulozowe ręczniki o wymiarach 43 x 30 cm. Fartuch
wraz z ręcznikami zawinięty w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe (folia-papier) z widoczną datą
ważności, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia
wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Pakowane w worek i karton.?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

MEGREZ Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10,
REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
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Pytanie nr 2
Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1 i 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w rozmiarach: L oraz XL - po nowym
roku dostępne wszystkie rozmiary tj. M – XXL.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3
Dotyczy pakietu nr 4 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMMS o gramaturze
35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i
rękawach o gramaturze min. 38g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej.
Tylne części

fartucha zachodzą na siebie, zewnętrzne troki umiejscowione

w specjalnym kartoniku

umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w
okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Do każdego fartucha dołączone dwa
celulozowe ręczniki o wymiarach 43 x 30 cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w papier krepowy.
Opakowanie jednostkowe (folia-papier) z widoczną datą ważności, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące
do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Pakowane w
worek i karton.?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4
Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 poz. 1 niżej opisanego fartucha?
Fartuch chirurgiczny jałowy, pełnobarierowy, z elastycznymi mankietami z dzianiny, u góry zapinany na rzep
z możliwością wielokrotnego mocowania, tylne części fartucha zachodzące na siebie, wiązany na troki
umieszczone w specjalnym kartoniku, który umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania
aseptycznego – z zachowaniem pełnej sterylności przedniej i tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką
ultradźwiękową. Rozmiar M – XXL Rozmiar fartucha w obwodzie przy rozmiarze XXL min. 170 cm.. Materiał
typu SMMMS z włókniny o dobrej przepuszczalności powietrza, o gramaturze 35g/m2, zgodny z normą
EN13795 cz.1-3. Z każdym fartuchem 2 ręczniki celulozowe, całość owinięta w papier krepowy Opakowanie
jednostkowe (folia-papier) z widoczną datą ważności i rozmiarem umieszczonym także na nalepce do
umieszczenia na dokumentacji pacjenta. Fartuch bez kauczuku i kalafonii. Pakowane w dwa karton.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2

Pytanie nr 5
Dotyczy pakietu nr 4 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 poz. 2 niżej opisanego fartucha?
Wzmocniony, jałowy, pełnobarierowy, jednorazowego użytku sterylny fartuch chirurgiczny, posiadający
dodatkowe nieprzemakalne wstawki – wzmocniona w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony
elastycznym mankietem z dzianiny, u góry zapinany na rzep z umożliwiającą wielokrotnego zapinania. Tylne
części fartucha zachodzą na siebie. Wiązany na troki umocowane w specjalnym kartoniku umożliwiającym
zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowuje pełną sterylność tylnej i
przedniej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M – XXL Rozmiar fartucha w
obwodzie przy rozmiarze XXL min. 170 cm. Materiał typu SMMMS z włókniny o dobrej przepuszczalności
powietrza, o gramaturze 35g/m2, wzmocnienia o gramaturze 50 g/m2. Fartuch zgodny z normą EN13795
cz.1-3. Z każdym fartuchem 2 ręczniki celulozowe, całość owinięta w papier krepowy Opakowanie
jednostkowe (folia-papier) z widoczną datą ważności i rozmiarem umieszczonym także na nalepce do
umieszczenia na dokumentacji pacjenta. Fartuch bez kauczuku i kalafonii. Pakowane w dwa karton.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6
Dotyczy pakietu nr 5
Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady
uczciwej konkurencji i równego traktowania, zwracam się z wnioskiem o możliwość złożenia oferty w zakresie
pakietu nr 3 na pozycje. Jednym z głównych założeń nowelizacji ustawy z 2016 roku było dążenie
ustawodawcy do podziału zamówień na jak najmniejsze części, w celu zwiększenia konkurencyjności między
wykonawcami oraz dostępu do zamówień dla mniejszych przedsiębiorstw.
Opisanie 43 specjalistycznych zestawów (w tym zestawów typu CustomPack), serwet i akcesoriów w jednym
pakiecie skutecznie blokuje możliwość złożenia oferty wielu Wykonawcom, co zaś skutkuje ograniczeniem
zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.
Ponadto pragniemy nadmienić, iż podzielenie pakietu pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby
Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie
niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7
Dotyczy pakietu nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 1 niżej opisanego zestawu?
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1 taśma przylepna 9 x 50 cm
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75
x 80 cm i organizatorami przewodów
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o
gramaturze 60g/m2, z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2, całkowita gramatura w części
wzmocnionej 140g/m2
Serweta na stolik Mayo w formie worka złożonego w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad
aseptyki
Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu
Materiał spełnia wymagania normy EN 13795
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8
Dotyczy pakietu nr 5
Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady
uczciwej konkurencji i równego traktowania zwracam się z wnioskiem o wydzielenie poz. 9 – ZESTAW
UNIWERSALNY – do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej jakościowo i cenowo
oferty. Opisany skład zestawu uniwersalnego znajduje się w ofercie wielu wykonawców. W przypadku, kiedy
Zamawiający pakietuje w 43 pozycjach specjalistyczne/dedykowane zestawy obłożeń ( w tym typu
CustomPack) wraz z obłożeniem uniwersalnym będącym w ofertach innych wykonawców, a różniący się
niuansami, jak np. wielkość ręczników czy szerokość taśmy ogranicza skutecznie możliwość złożenia oferty
innym wykonawcom. Działanie takie jest niezgodne z ustawą PZP.
Zamawiający winien opisać oczekiwane przez siebie zestawy w sposób umożliwiający złożenie oferty
równoważnej – pakietowanie podstawowych obłożeń nie daje pozostałym wykonawcom takiej możliwości.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 9
Dotyczy pakietu nr 5 pozycja 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 9 niżej opisanego zestawu?
Zestaw (komplet) uniwersalny wzmocniony. Minimalny skład zestawu:
1 taśma przylepna 9 x 50 cm
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
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4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów
1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów
1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
Materiał obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw posiada informacje o
min. dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał 3 warstwowy na
całej powierzchni o gramaturze 75g/m2 i chłonności 458%. Pady chłonne o gramaturze całkowitej 155g/m2 i
chłonności 990%

Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu. Do transportu produkt

pakowany w wewnętrzny dyspenser kartonowy oraz zewnętrzny karton transportowy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pakiet nr 10
Dotyczy pakietu nr 5
Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady
uczciwej konkurencji i równego traktowania zwracam się z wnioskiem o wydzielenie poz. 23 – ZESTAW DO
CIĘCIA CESARSKIEGO – do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej jakościowo i
cenowo oferty. Opisany skład zestawu znajduje się w ofercie wielu wykonawców. W przypadku, kiedy
Zamawiający pakietuje w 43 pozycjach specjalistyczne/dedykowane zestawy obłożeń ( w tym typu
CustomPack) wraz z obłożeniem będącym w ofertach innych wykonawców, a różniący się niuansami
ogranicza skutecznie możliwość złożenia oferty innym wykonawcom. Działanie takie jest niezgodne z ustawą
PZP.
Zamawiający winien opisać oczekiwane przez siebie zestawy w sposób umożliwiający złożenie oferty
równoważnej – pakietowanie podstawowych obłożeń nie daje pozostałym wykonawcom takiej możliwości.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 11
Dotyczy pakietu nr 5 pozycja 23
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 23 niżej opisanego zestawu?
Zestaw (komplet) serwet jałowych do cięcia cesarskiego. Min. skład zestawu:
1 serweta na stolik narzędziowy o wym. 150 x 190 cm
1 osłona na stolik Mayo o wym. 79 x 145 cm w kształcie worka, składana w sposób ułatwiający założenie z
zachowaniem zasad aseptyki
1 serweta do cięcia cesarskiego (ułożenie płasko na stole) o wym. 230x330 cm z torbą na płyny oraz oknem z
folią chirurgiczną o wym. 36x36cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka
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1 serweta dla noworodka o wym. 75x120 cm;
1 taśma samoprzylepna o wym. 9 x 50 cm.;
4 ręczniki celulozowe o wym. 30,5x34cm
Materiał obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw posiada informacje o
min dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał obłożenia składa
się z 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze materiału 60 g/m2.) Serweta
na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 12
Dotyczy pakietu nr 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do
przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu
pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.
Odpowiedź; Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13
Dotyczy pakietu nr 11 pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 2 niżej opisanych kombinezonów?
Kombinezon ochrony chemicznej kategorii III w rozmiarze XL
Jednoczęściowy kombinezon z kapturem, zamkiem błyskawicznym z przodu zakryty listwą z taśmą klejącą,
elastycznymi mankietami w nadgarstkach, kostkach, kapturze oraz ściągaczem w talii; szwy zgrzewane, kolor
biały. bez ochraniaczy na obuwie. Zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003
dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej
wyszczególnionych warunków:
Poziomy wydajności
EN 14605

Typ 4

Działanie ochronne przed rozpyleniem

EN ISO 13982-1

Typ 5

Ochrona przed cząstkami stałymi unoszącymi się w powietrzu

EN 13034

Typ 6

Ograniczona ochrona przed niewielkim rozpryskiem, płynnym aerozolem

lub niskim ciśnieniem, rozpryskami o małej objętości
Zgodny z normami: EN ISO 13688:2013 , EN 14605:2005+A1:2009 , EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN
13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2008 EN 14325:2004
Pakowany pojedynczo.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie nr 14
Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego, pełnobarierowego z włókniny polipropylenowej
SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi, z widocznym kodem kolorystycznym na
fartuchu wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone
elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w
opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3
samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2
miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność
na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15
Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 2
Prosimy o dopuszczenie wzmocnionego jałowego pełnobarierowego fartucha chirurgicznego z włókniny
polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi z widocznym kodem
kolorystycznym na fartuchu i etykiecie wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocnionego
bilaminatem: Folia polietylenowa + Spunbond w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu
wzmocnienia min. 90 g/m2. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym
mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie
papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3
samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2
miejscach. Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na
penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8 – obszar krytyczny: penetracja wody – min. 175
cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16
Dotyczy pakietu nr 9 pozycja 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obecnie dostarczanego podkładu z możliwością przenoszenia
pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie
płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z
gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150
kg. Chłonność 1,5l/m². Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Op.30 szt.
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Pokryty polipropylenową włókniną typu Spunlace o gramaturze 17g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny
o gramaturze 150g/m² z superabsorbującym polimerem. Warstwa spodnia o gramaturze 50g/m² wykonana z
włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu 335 g.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 17
Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 1 i 2
Czy zamawiający wydzieli pozycję 1 oraz 2 do osobnego pakietu, pozwoli to otrzymać większą liczbę
korzystniejszych ofert?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18
Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 1
Czy zamawiający wydzieli poz. 1 i utworzy z niej odrębne zadanie pozwoli to otrzymać większą liczbę
korzystniejszych ofert?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19
Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści 3 chłonne ściereczki w rozmiarze 60x80cm w zamian za 3 ściereczki 70x80cm.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 20
Dotyczy pakietu nr 5 , pozycja 9 i 23
Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej cenowo oferty prosimy o wydzielenie z pakietu nr 5 poz. 9
i 23 i utworzenie z nich osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21
Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok:

włóknina typu Spunlace

45g/m2,denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonąca pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu
Spunlace 38g/m2, oddychający
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.
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Pytanie nr 22
Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z
perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort
noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i
utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23
Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w
całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i
komfort noszenia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24
Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych
warunków wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 25
Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany w woreczek foliowy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 26
Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 7 i 9
Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną czterowarstwową z osłoną na oczy. Osłona pokryta folią
ochronną zdejmowaną przed użyciem. Mocowana na troki. Z wkładką modelującą na nos, wyposażoną w
piankę w części górnej zabezpieczającą przed zaparowaniem osłony. Maska typu II R odporna na rozpryski
zgodnie z normą 14683.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.
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Pytanie nr 27
Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną trzywarstwową z paskiem zapobiegającym przed parowaniem
dla osób noszących okulary spełniającą wymogi normy EN 14683 typ IIR?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 28
Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści maskę standardową w rozmiarze 17,5cm x 9,5cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29
Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści maskę standardową w rozmiarze 17,5cm x 9,5cm z osobno dołączoną osłoną na
brodę? W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji nr 9 do osobnego
zadania. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie
wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30
Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31
Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 32
Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończonymi mankietami?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.
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Pytanie nr 33
Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34
Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany a’1szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe .

Pytanie nr 35
Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej od zewnątrz o
gramaturze 30 g/m²?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych
warunków wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 36
Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej (przód i rękawy) oraz
włókniny polipropylenowej (tył) o gramaturze 39 g/m² (przód i rękawy) i 27 g/m² (tył)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment .

Pytanie nr 37
Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 3 i 4
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze pakowane w opakowanie a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe .

Pytanie nr 38
Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści bluzę z długim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o
gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy długie zakończone białymi, elastycznymi mankietami.
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Rękaw o długości min. 56cm + mankiet 6cm. Bluza wyposażona w 2 duże kieszenie na dole bluzy.
Wyposażona w biały elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na białe napy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych
warunków wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 39
Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS 33g w kolorze niebieski,
umożliwiającą zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu), wiązana, biały trok w
pasie oraz 2 na szyi, z krótkim rękawem, długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40
Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 3
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 3 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy
konkurencyjność postepowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41
Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem w okolicy karku na standardowy na rzep o długości 12,5 - 13 cm
na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42
Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o obwodzie 160cm
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43
Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie nr 44
Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 45g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody..

Pytanie nr 45
Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem w okolicy karku na standardowy na rzep o długości 12,5 - 13 cm
na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46
Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o obwodzie 160cm
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47
Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48
Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 45g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49
Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 4
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie
konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50
Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową:
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górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,
dolna z elastyczną gumką 80x150cm,
2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51
Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na mikroskop w rozmiarze 137x260cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych
warunków wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 52
Dotyczy pakietu nr 9 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 90; oddychający, wkład chłonny wyposażony w
superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1600 ml wg
EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu;
Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny
polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 125g /m². WVTR
3500 g/m2/24 h. Opakowanie a’ 70 szt z przeliczeniem podanych ilości bądź podanie ceny za 1szt z
przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53
Dotyczy pakietu nr 9 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 60; oddychający, wkład chłonny wyposażony w
superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1100 ml
wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu;
Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny
polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 125 g /m². WVTR
3500 g/m2/24 h. Opakowanie a’ 112 szt z przeliczeniem podanych ilości bądź podanie ceny za 1szt z
przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie nr 54
Dotyczy pakietu nr 9 pozycja 3
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 3 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy
konkurencyjność postepowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55
Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: jeden chłonny podkład 60 x90 cm, serweta z włókniny typu
spunlance 75 x 80 cm, ręcznik 40 x 40 cm, jedna osłona głowy ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56
Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw okulistyczny o składzie:
1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 140 cm x 240 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm
wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm
+ 2 x podłokietnik 35x75cm pakowany osobno?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 57
Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną wzmocnioną o wymiarach 140 cm x 240 cm z otworem o
wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów
pakowany razem z serwetą na stół instrumentalny 150x190cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 58
Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny podfoliowanej o gramaturze 60g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie nr 59
Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści osłonę na podłokietnik 35x75cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu
o gramaturze 56g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 60
Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 61
Dotyczy pakietu nr 11 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty wykonane z polipropylenu i polietylenu o gramaturze 63 g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62
Dotyczy pakietu nr 11 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty bez warstwy antypoślizgowej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63
Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na ramię C pakowany a’1 szt. o rozmiarze 183 cm x 104 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 64
Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody o rozmiarze 250 x15 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.
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Pytanie nr 65
Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft
Super

1

serweta kompresowa

2

czapeczka dla noworodka

1

90x60
włóknina
kompresowa

80x60
12x10

Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. W kartonie 15 zestawów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66
Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw okulistyczny o składzie:
Serweta okulistyczna wykonana z laminatu dwuwarstwowego , w rozmiarze 150x150 cm z otworem owalnym
9x11 cm z dwiema kieszeniami na płyny - 1 szt
Serweta z laminatu dwuwarstwowego 75x90 cm ( owinięcie zestawu) - 1 szt
Osłony na podłokietniki wykonane z włókniny trójwarstwowej w rozmiarze 60x40 cm wykończone gumką - 2
szt
Materiał na całej powierzchni spełnia wymogi normy EN 13795+A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni
krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu , I klasa palności wg. 16 CFR 1610. Opakowanie
torebka papierowo-foliowa z min. dwoma naklejkami do umieszczania w dokumentacji pacjenta. (indeks
wyrobu, numer LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta)
Elementy zestawu posiadają oznakowania w formie piktogramów-umożliwiające sprawne obłożenie pola
operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania antyseptycznego
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 67
Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści Serwetę okulistyczną wykonaną z laminatu dwuwarstwowego , w rozmiarze
150x150 cm z otworem owalnym 9x11 cm z dwiema kieszeniami na płyny.
Materiał na całej powierzchni spełnia wymogi normy EN 13795+A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni
krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu , I klasa palności wg. 16 CFR 1610. Opakowanie
torebka papierowo-foliowa z min. dwoma naklejkami do umieszczania w dokumentacji pacjenta. (indeks
wyrobu, numer LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta)
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Serweta posiada oznakowanie w formie piktogramów-umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego
zgodnie z procedurami postępowania antyseptycznego
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Pytanie nr 68
Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści osłonę z gumkami o gramaturze 35 g/m2 o rozmiarze 60x40 cm, pakowaną a’1 szt?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 69
Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 90x75 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70
Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 90x130 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 71
Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m2,

długi rękaw, zakończony lekką

elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 72
Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 73
Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 2
Czy zamawiający dopuści sterylne fartuchy chirurgiczne wzmocnione folią ,posiadają rękaw prosty,
zakończony mankietem, ułożenie typu książka wzmocnienia z przodu i na rękawach ze strefą komfortu
użytkownika, wyrób medyczny klasy Is, zgodne z dyrektywą 93/42/EEC, wykonane z nieprzeziernej włókniny
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polipropylenowej typu SMS, wzmocnienia polietylenowe z polipropylenową strefą komfortu fartuch o
gramaturze: materiał podstawowy 35 g/m2; wzmocnienie 30 g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 74
Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 2
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Dokładnie takie wartości zawarte są w formularzu cenowo – asortymentowym i nie wymagają
dopuszczenia.

Pytanie nr 75
Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1-2
Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom ,
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 76
Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o poniższym opisie:
Fartuch chirurgiczny jałowy, pełnobarierowy, rękaw o kroju typu reglan z elastycznymi mankietami z
dzianiny, u góry zapinany zapinany na ”rzep” na szyi, tylne części fartucha zachodzące na siebie, wiązany na
troki umieszczone w specjalnym kartoniku, który umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami
postępowania aseptycznego – z zachowaniem pełnej sterylności przedniej i tylnej części fartucha. Szwy
wykonane techniką ultradźwiękową (czterościeżkowy szew ultradźwiękowy). Rozmiar M – XXL Rozmiar
fartucha w obwodzie przy rozmiarze XXL min. 170 cm. Materiał

typu SMMMS z włókniny o dobrej

przepuszczalności powietrza, o min. gramaturze 35g/m2, zgodny z normą EN13795 cz.1-3. Z każdym
fartuchem 2 chłonne ręczniki wiskozowe 30x40cm. Opakowanie jednostkowe (koperta folia-papier) z
widoczną datą ważności i rozmiarem. Na opakowaniu jednostkowym 2 samoprzylepne naklejki transferowe
do umieszczenia na dokumentacji pacjenta zawierające: nazwę dostawcy, nazwę wyrobu, numer
referencyjny (wskazujący również na rozmiar fartucha), numer serii i datę ważności. Fartuch bez lateksu.
Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie nr 77
Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o poniższym opisie:
Wzmocniony, jałowy, pełnobarierowy, jednorazowego użytku sterylny fartuch chirurgiczny, posiadający
dodatkowe nieprzemakalne wstawki – wewnętrzne wzmocnienie w części przedniej i na ¾ rękawów. Rękaw o
kroju typu reglan, zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, u góry zapinany na ”rzep” na szyi. Tylne
części fartucha zachodzą na siebie. Wiązany na troki umocowane w specjalnym kartoniku umożliwiającym
zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowuje pełną sterylność tylnej i
przedniej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową (czterościeżkowy szew ultradźwiękowy).
Rozmiar M – XXL. Rozmiar fartucha w obwodzie przy rozmiarze XXL min. 170 cm. Materiał typu SMMMS z
włókniny o dobrej przepuszczalności powietrza, o min. gramaturze 35g/m2, wzmocniony laminatem
mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m².
Fartuch zgodny z normą EN13795 cz.1-3. Z każdym fartuchem 2 chłonne ręczniki wiskozowe 30x40cm.
Opakowanie jednostkowe (koperta folia-papier) z widoczną datą ważności i rozmiarem. Na opakowaniu
jednostkowym 2 samoprzylepne naklejki transferowe do umieszczenia na dokumentacji pacjenta zawierające
nazwę dostawcy, nazwę wyrobu, numer referencyjny (wskazujący również na rozmiar fartucha), numer serii i
datę ważności Fartuch bez lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie
workiem z folii PE.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 78
Dotyczy pakietu nr 4 – wymagania ogólne
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie raportu z walidacji procesu sterylizacji w zamian za
certyfikat z procesu walidacji sterylizacji wyrobu. Raport ten przedstawia wszystkie szczegółowe dane
dotyczące wyników walidacji procesu sterylizacji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 79
Dot. SWIZ – Rozdział V pkt. 2 c)
Mając na uwadze ze przetarg jest na dostawy różnych wyrobów z włókniny prosimy o potwierdzenie, iż
Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie referencji na dostawy wyrobów medycznych (np. wyrobów z
włókniny) w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowe?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
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Pytanie nr 80
Dotyczy wzoru umowy.
1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany zapisów w projekcie umowy §6 na:

„Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto niedostarczonych w terminie zamówionych towarów, za każdy
dzień opóźnienia w realizacji dostaw z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł. za
każdy dzień opóźnienia,
b)

w

wysokości

na

którego

0,1%

przedmiot

wynagrodzenia

umowy

została

brutto,
złożona

dotyczącego
reklamacja,

za

reklamowanych
każdy

dzień

towarów,
opóźnienia

w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł. za każdy dzień
opóźnienia.”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę .
Pytanie nr 81
Dotyczy wzoru umowy.
1)

Wnosimy o modyfikację § 2 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści, że w przypadku

wydłużenia realizacji umowy zgodnie z przywołanym ustępem nie dojdzie do przekroczenia kwoty o której
mowa w § 3 ust. 1.
2)

Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Strony

dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie netto pozostanie w wysokości określonej w
ust. 1. W takiej sytuacji zmiana cen następuje w dniu wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia lub
ustaw., Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”
UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem
cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje
bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się
uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach
określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy
skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany
ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w
sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.
3)

Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie ust. 6 o treści: „Zamawiający

dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie
trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku
zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest
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odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych
w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie
obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po
rażąco niskich cenach.
4)

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 3 projektu umowy poprzez wydłużenie przewidzianego nim terminu

realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE - Zamawiający, jako podmiot uprawniony do
właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa
podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art.
3531 KC, a także z zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze
swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub
zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za
wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie
KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).
5)

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 2 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar

umownych odpowiednio do wysokości:
a.

0,2% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy w

lit a)
b.

0,2% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień zwłoki w realizacji reklamacji w lit. b)

c.

5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w lit. c)

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują
kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484
§ 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych

(Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji

dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy,
polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.
6)

Wnosimy o wykreślenie § 11 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem

samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie
obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot
tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność
zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik
finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po
zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
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