
Świętochłowice, dn. 08.12.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  Postępowania  na  dostawę medycznego  sprzętu jednorazowego  i  wielorazowego 
użytku oraz materiałów medycznych; znak sprawy 33/ZA/17.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące 
pytania:

Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia z terminem dostawy 
do 10 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na oferowanie  przedmiotu zamówienia  w  trybie  „cito” z 
terminem dostawy do 72 godzin od daty otrzymania zamówienia?
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na  modyfikację  wzoru  mowy w §5  pkt.  1  ppkt.  d)  i  e)  
na następujące brzmienie: 
d)  w  wysokości  0,5% niezrealizowanej  części  zamówienia,  za  każdy  dzień  opóźnienia  

w dostarczeniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy na wolny 

od wad, czy też opóźnienia w uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym przedmiocie 

umowy, ale nie więcej niż 20% wartości umowy.

e) w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy w trybie „cito”, za niedostarczenie towaru w 
terminie określonym w §2 ust. 5, ale nie więcej niż 20% wartości umowy? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 4
Dotyczy wzoru umowy § 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:
„Wykonawca  ma  prawo  do  wstrzymania  realizacji  kolejnych  zamówień  w  przypadku 
zwłokiw  płatnościach  (należności  wymagalnych)  powyżej  30  dni  od  terminu  płatności 
(wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5
Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W  przypadku  stwierdzenia  braków  ilościowych  lub  wad  jakościowych  Zamawiający 
niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków 
ilościowych i wad jakościowych w ciągu 5 dni roboczych, od otrzymania powiadomienia.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pytanie 6
Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad 
i  uzupełnić  braki ilościowe  w dostarczonym towarze  w ciągu 3 dni  roboczych od chwili 
uznania reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 1% oraz 
odpowiednio z 20% na 10%?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym 

w §2 ust. 3 i 4, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zakupu od innego dostawcy 
w ilości  i  asortymencie  odpowiadających  zamówieniu  złożonemu  u  Wykonawcy, po 
wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 9
Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1a
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„nie  rozpoczęcia,  opóźnienia  w  realizacji  przedmiotu umowy przez  Wykonawcę  dających 
podstawę  do  uzasadnionego  przewidywania,  że  nie  będzie  on  realizowany  zgodnie  z 
warunkami umowy a nie rozpoczęcie, opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpiło z 
przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca,  po  wcześniejszym  pisemnym 
wezwaniu do należytej  realizacji  umowy.  Zaistnienie wskazanych okoliczności,  zwalnia 
Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pytanie 10
Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1a
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową, 
rażącego  zaniedbania  oraz  w  sposób  niezgodny z  obowiązującymi  przepisami prawa,  po 
wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy,”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pytanie 11
Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„zmiany stawki podatku VAT, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie 
zmiana ceny brutto;”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pytanie 12
Dotyczy wzoru umowy § 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Przyjmujący  zamówienie  pod  rygorem  uznania  czynności  za  bezskuteczną  nie  może 
dokonać  cesji  wierzytelności  wynikających  z  niniejszej  umowy  ani  wykonać  na  nich 
zastawów lub zawrzeć co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu 
Cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej  na  piśmie  pod  rygorem nieważności.  Zgody  takiej  nie  można  bezpodstawnie 
odmówić.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 13
Pakiet 10
Prosimy o wyłączenie pozycji 1, 4, 5, 6 i utworzenie nowego pakietu np. 10A 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14
Czy bieg terminu dostaw podstawowych oraz reklamacji przypadać ma w dni robocze ? 

Odp.: Zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie 15
Czy za dni robocze w rozumieniu umowy uważane będą dni od poniedziałku do piątku,  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Odp.: Tak.

Pytanie 16
Czy  do  obowiązków  osoby  dostarczającej  towar  należeć  będzie  tylko  wyładowanie, 
wniesienie i ustawienie w wyznaczonym miejscu? 

Odp.: Tak.

Pytanie 17
Zważywszy na § 2 ust. 8 projektu umowy, jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie 
zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna zapisana w § 5 ust. 1 naliczana była od 
niezrealizowanej wartości umowy? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19
Czy Zamawiający zgodzi się zapisać, aby kara umowna określona w § 5 ust. 2 naliczana była 
od wartości dostawy niezrealizowanej w terminie? Naliczanie kary od wartości umowy za 
niedostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie może doprowadzić do sytuacji, w której 
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wartość kar umownych przekroczy wartość zamówienia i kara może zostać uznana za rażąco 
wysoką w rozumieniu przepisów KC.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20
Czy Zamawiający zgodzi się zastąpić w § 5 ust. 2 słowo „opóźnienie” słowem zwłoki? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21
Czy Zamawiający zgadza się, aby numer umowy umieszczany był na załączniku do faktury, a 
nie na fakturze? (dot. § 3 ust. 4). 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22
Czy Zamawiający zgadza się, aby termin na rozpatrzenie reklamacji wynosił 5 dni (dot. §4 
ust. 1).  

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 5.

Pytanie 23
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 3 poprzez zamianę słów 
„odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?  

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24
W  celu  zapewnienia  równego  traktowania  stron  umowy  i  umożliwienia  wykonawcy 
sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 1 projektu umowy 5 
dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.   

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 5.

Pytanie 25
Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona  modyfikacji  postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
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a) w  wysokości  5  %  szacunkowej wartości  brutto  niezrealizowanej  części umowy  w 
przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny 
z  umową,  rażącego  zaniedbania  oraz  w  sposób niezgodny  z  obowiązującymi  przepisami 
prawa,

b) w  wysokości  5  %  szacunkowej wartości  brutto  niezrealizowanej  części umowy gdy 
 Zamawiający wypowie umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia,

c) w  wysokości  5  %  szacunkowej wartości  brutto  niezrealizowanej  części umowy gdy 
 Zamawiający  albo  Wykonawca  odstąpi  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które 
odpowiada Wykonawca,

d) w wysokości  0,5 % niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w  
dostarczeniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy na wolny od 
wad, czy też opóźnienia w uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym przedmiocie 
umowy, ale nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego/ wadliwego przedmiotu 
umowy,

e) w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy w trybie „cito”, za niedostarczenie towaru w 
terminie określonym w §2 ust. 5, ale nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego 
przedmiotu umowy. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26
Pakiet 6, pozycja 11
Czy  Zamawiający  na  pewno  wymaga  18  opakowań  zbiorczych  klipsów  tytanowych, 
spełniających wymagania Zamawiającego, pakowane po 6 szt w magazynku, a w opakowaniu 
20 magazynków? 

Odp.: Zamawiający wymaga dostawy 14 opakowań (ilość maksymalna).

Pytanie 27
Pakiet 7, pozycja 1
Prosimy o doprecyzowanie,  czy Zamawiający   miał na myśli elektrodę kulkową,  prosta o 
średnicy 6mm, trzon 4mm?  

Odp.: Zamawiający potwierdza ww. opis.

Pytanie 28
Pakiet 7, pozycja 3
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Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową prostą o długości 20mm?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29
Pakiet 9, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny o długości 4m?   

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30
Pakiet 9, pozycja 8 i 9
Czy Zamawiający zechce wydzielić pozycje dotyczące uszczelek silikonowych do odrębnego 
pakietu?    

Odp.: Zamawiający usuwa z pakietu 9 pozycje 8 i 9.

Pytanie 31
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do opaskowania żylaków przełyku, które 
zawierają  7  podwiązek  wykonanych  z  materiału  hypoalergicznego;  głowica  wyposażona  
w  metalową  prowadnicę  i  zawór  zwrotny  z  wejściem do  podłączenia  giętkiego  drenu  
z  przeznaczeniem  do  irygacji  miejsca  obliteracji,  zestaw  z  mechaniczną  i  dźwiękową 
sygnalizacją  momentu  uwolnienia  każdej  podwiązki,  przystosowany  do  współpracy  
z endoskopami o średnicy 8.6 - 11.5 mm?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32
Pakiet 11, pozycja 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, optyka laparoskopowa o dł. 
317 mm, pozostałe parametry bez zmian ?    

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 33
Pakiet 11, pozycja 1
Czy Zamawiający w ramach  zwiększenia konkurencyjności zgodzi się  na dopuszczenie do 
zaoferowania optyki laparoskopowej f-my WOLF o długości 300mm, zgodną z posiadanym 
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sprzętem laparoskopowym f-my WOLF, przy zachowaniu pozostałych parametrów?    

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34
Pakiet 11, pozycja 2
Czy Zamawiający w ramach  zwiększenia konkurencyjności zgodzi się  na dopuszczenie do 
zaoferowania światłowodów f-my WOLF(zgodną z posiadanym sprzętem laparoskopowym f-
my WOLF) wraz z adapterem do Wolf (Halogen) oraz Storz (Ksenon) o średnicy :

5mm i o długości 230cm lub o długości 300cm lub o średnicy: 4,5mm i o długości 230cm 
lub o długości 300cm?     

Odp.: Zamawiający dopuszcza średnicę 5 mm i długość 300 cm.

Pytanie 35
Pakiet 14, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści śliniak dentystyczny pakowany a’50szt z przeliczeniem podanych 
ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36
Pakiet 14, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści maskę 3 warstwową wykonaną z włókniny polipropylenowej? W 
opisie przedmiotu zamówienia jest rozbieżność: „wykonana z min. 3-warstw włóknin” a dalej 
w opisie „wykonana z celulozy”. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37
Pakiet 14, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści maskę której budowa jednoznacznie wskazuje, która strona jest 

wewnętrzna, a która zewnętrzna bez dodatkowego oznakowania (maska z jednej strony biała, 

z drugiej zielona)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

                                                                           

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 33 720 000,00 



Pytanie 38
Pakiet 17
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

L.p. Zawartość Pakietu Ilość 

1 Nerka j.u. 1 szt.

2 Tupfery gazowe kule 20cm x 20cm ze znacznikiem radiacyjnym 3 szt.

3 Pęseta j.u. plastikowa dł. 13 cm 1 szt.

4 Pęseta ADSON metalowa j.u. 12cm 1 szt.

5 Ostrza do ściągania szwów długie 11cm 1 szt.

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy, całość w zbiorczym opakowaniu foliowym
Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem

tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odp.: Zamawiający dopuści zestaw w podanym składzie (zawartość pakietu), bez pozycji 1, 
zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w pakiecie 17.

Pytanie 39
Pakiet 17
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

PĘSETA PLASTIKOWA ANATOMICZNA 13CM ZIELONA – 1 SZT
RĘKAWICZKI ROZ. M – 2 SZT
TUPFER Z GAZY 17 N, 20CM X 20CM – 6 SZT
NOŻYK DO SZWÓW 11CM  - 1 SZT    

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40
Pakiet 17
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  w  zestawie  tupferów  włókninowych 
wielkości śliwki zamiast tupferów z gazy? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41
Pakiet 18
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
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L.p. Nazwa ilość J.M.

1 Nerka j.u. 1 szt.

2 Tupfer gazowy kula 3,5cm 5 szt.

3 Kompres gaz.17N 8W 7,5cmx7,5cm 5 szt.

4 Pojemnik okrągły, skalowany, poj. 250 ml, 100 x 53mm 1 szt.

5 Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm 1 szt.

6 Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem 6 x 8 cm 1 szt.

7 Serweta operacyjna  50cm x 70cm 2 warstwowa 1 szt.

8 Strzykawka j.u. trzyczęściowa 10 ml Luer 1 szt.

9 Igła iniekcyjna j.u. (0,9 x 40) 2 szt.

PAKOWANE OSOBNO

10 Rękawice chirurgiczne sterylne rozm. 8,0 pudrowane 1 para

11 Instillagel Almed - żel do znieczulenia błon śluzowych  5ml 1 szt.

12 Aqua pro injectione 10 ml 1 szt.

13 Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T 1 szt.

14 Octenilin płyn, saszetka 30ml 1 szt.

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy
Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem
tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odp.: Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga kleszczyków typu Kocher w zestawie oraz 
zgodności z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w pakiecie 18.

Pytanie 42
Pakiet 18
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

Serweta z laminatu FB 50x60cm 1

 
Serweta z laminatu FB O5 I 
rozcięciem 50x60cm;Ø5cm 1
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 Rękawice nitrylowe M 2

 Tupfer kula 17N 20x20cm 5

 Kompresy z gazy, 17N, 8W 7,5x7,5cm 8

 Pęseta plastikowa 13 cm 1

 Pean plastikowy 14 cm  (+/-0,3) 1

 Pojemnik plastikowy 125 ml 1

Elementy poza twardym blistrem w 
worku foliowym

Strzykawka wypełniona 
jalową wodą z 10% 
gliceryną 10 ml 1

Strzykawka wypełniona 
lubrykantem 6 ml 1

Odp.: Zamawiający wymaga zestawu zgodnego z SIWZ.

Pytanie 43
Pakiet 18
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  zestawu  do  cewnikowania  pęcherza 
moczowego o następującym składzie:
 

lub
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Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44
Pakiet 15
Poz. 1,2, 4,5, 7-21 – Czy wymienione produkty będą służyły Zamawiającemu do zabiegów, 
podczas  których  będzie  następował  kontakt  narzędzia  z  ciałem  pacjenta,  przez  otwory 
zarówno  te  naturalne  jak  i  powstałe  przez  przerwanie  ciągłości  skóry? Zatem zgodnie  z 
powyższym wnosimy aby konieczny był wymóg przez Zamawiającego, by wyspecyfikowane 
narzędzia  posiadały  klasyfikację  jako  wyrób  medyczny  klasy  IIa  zgodnie  z  ustawą  o 
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 876 t.j. z późn. zm).

Odp.: Zamawiający wymaga by wymienione w pozycjach 1, 2, 4, 5 oraz 7 do 21 posiadały 
klasyfikację  jako  wyrób  medyczny  klasy  IIa.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do 
dostarczenia odpowiednich dokumentów dokumentujących spełnianie wymogu.

Pytanie 45
Pakiet 15
Prosimy  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  czy  w  związku  z  wymogiem  kolorystycznego 

oznakowania  jednorazowości  narzędzi,  ze  względu  na  bezpieczeństwo  stosowania  i 
ochronę  pacjenta,  czy  Zamawiający  wymaga  dołączenia  do  oferty  dokumentu  o 
nietoksyczności zastosowanej farby (podobnie jak to jest zaznaczone w pakiecie 16, 17, 
18)?

Odp.: Zamawiający wymaga zastosowania nietoksycznej farby i zoboowiązany będzie do 
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dostarczenia odpowiednich dokumentów dokumentujących spełnianie wymogu.
Pytanie 46
Pakiet 16
Czy wymienione zestawy chirurgiczne będą służyły Zamawiającemu do zabiegów, podczas 
których  będzie  następował  kontakt  narzędzi  z  ciałem pacjenta,  przez  otwory zarówno  te 
naturalne  jak  i  powstałe  przez przerwanie  ciągłości  skóry?  Zatem zgodnie  z  powyższym 
wnosimy aby konieczny był wymóg przez Zamawiającego, aby wyspecyfikowane narzędzia 
posiadały  klasyfikację  jako  wyrób  medyczny  klasy  IIa  zgodnie  z  ustawą  o  wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 876 t.j. z późn. zm).

Odp.: Zamawiający wymaga  by  wymienione  w pakiecie  zestawy chirurgiczne  posiadały 
klasyfikację  jako  wyrób  medyczny  klasy  IIa.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do 
dostarczenia odpowiednich dokumentów dokumentujących spełnianie wymogu.

Pytanie 47
Pakiet 2, pozycja 1
Prosimy o podanie modelu pulsoksymetru PulsoCheck. Prosimy o podanie numeru oryginału 
adaptera SpO2.

Odp.: Zamawiający usuwa z pakietu 2 pozycję 1.
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