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DZP 01/17/2019 

WYKONAWCY 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: „Zakup 

i dostawę wyrobów medycznych sterylnych jednorazowego użycia na rzecz Szpitala 

Czerniakowskiego Sp. z o.o. cz. II  ” (nr sprawy: 17/2019). 

  

 

Działając na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r., poz. 53 i 730), Zamawiający udziela odpowiedzi 

na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania 

przetargowego: 

 

Pytanie nr 1:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji nr 1-3 w celu 

zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych?  

Odpowiedź: Zamawiający nie może odnieść się do powyższego pytania z powodu nieokreślenia przez 

Wykonawcę numeru pakietu. 

 

Pytanie nr 2:  

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz 3 nóż crescent o kalibracji 2.0 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z opisem oczekuje noża typu crescent o kalibracji 2,0 i 2,3 mm 

 

Pytanie nr 3:  

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz. 2 noże slit jednostronnie ostrzone, matowe?  

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. 

 

Pytanie nr 4:  

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 13 poz. nr 1 w celu zwiększenia ilości składanych ofert 

konkurencyjnych?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionej pozycji, zapisy SIWZ 

pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 5:  

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 13 poz. 2-3 w celu zwiększenia ilości składanych ofert 

konkurencyjnych? 
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Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji, zapisy SIWZ 

pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 6:  

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 13 poz 1 soczewkę wewnątrzgałkową asferyczną, 

bezaberacyjną, akrylową, hydrofilną, jednoczęściową o następujących parametrach:  

MATERIAŁ: KOPOLIMER 

ŚREDNICA OPTYCZNA - 6 mm  

ZAKRES MOCY : 0D do +30D  

ŚREDNICA CAŁKOWITA:  

11 MM OD 0.0D DO 15.0D 

10.7 MM OD 15.5D DO 22.0D  

10.5 MM OD 22.5D DO 30.0D  

KSZTAŁT: CZTERY HAPTENY, OSTRA TYLNA KRAWĘDŹ NA PEŁNYM OBWODZIE 360° 

CZĘŚCI OPTYCZNEJ, < 5 uM. ZNACZNIK POŁOŻENIA SOCZEWKI NA CZĘŚCI OPTYCZNEJ 

UWODNIENIE: 26% 

INDEKS REFRAKCJI: 1.46 

ANGULACJA: 0° 

z filtrem UV, z funkcją anti-glare, implantacja za pomocą injectora i kardriża dołączonego do 

soczewki przez cięcie 2.0 mm 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i utrzymuje wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 7:  

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 13 poz 4 roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0.18% 

w ampułkostrzykawce 0.7 ml?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 13 poz. 5 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania 

błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 

0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, 

w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i utrzymuje wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 9:  

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 13 poz. 5 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania 

błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli 

fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce 0.7 ml?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i utrzymuje wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 10: dotyczy Pakiet 10 

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji możliwości wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 

50szt.z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny za 1 sztukę i zamówienia dokonywane będą w pełnych 

opakowaniach handlowych. 

 

Pytanie nr 11: dotyczy Projekt umowy – par. 7 ust.4 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części 

niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w §7 ust. 4.projektu umowy 

wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy” 

 

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do 

szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami 

umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu 

Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “ Kara umowna – jako rażąco 

wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym 

razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie 

uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. 

 

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w 

sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy 

natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., 

odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz 

„zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując 

jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może 

sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest 

ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który 

byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia 

społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie 

prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej 

się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od 

umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna  szkoda 

ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy. 

Odpowiedź: NIE, Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 

Pytanie nr 12:   

W pakiecie nr 1, w załączniku nr 3 Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób następujący: 

Sonda do cyklofotokoagulacji kompatybilna z aparatem Zamawiającego A.R.C.-Laser Fox, 6 sztuk w 

opakowaniu, ilość zamawiana -  3 opakowania. Daje to łącznie 18 sond. 
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Czy zamawiający dopuści przeliczenie jednostki miary z opakowania na sztuki, dzięki czemu przy 

sondach pakowanych inaczej niż w opakowania zbiorcze zawierające 6 sztuk finalna ilość 

zamawianych sond będzie taka sama jak w zamówieniu tj. 18 sztuk? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie nr 13: dotyczy pakiet nr 13, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.1 do odrębnego pakietu? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie nr 14: dotyczy pakiet nr 13, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści soczewkę do implantacji do cięcia 2,2mm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza soczewki o powyższym parametrze.  

 

Pytanie nr 15: dotyczy Pakiet 6, poz. 1,11,19,21-22 

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1,11,19 z pakietu 6. Podział pakietu zwiększy 

konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców 

a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia 

tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę 

o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji, zapisy SIWZ 

pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 16: dotyczy Pakiet 6, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 210 cm x 160 cm, o gramaturze min. 25 g/m2? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 17: dotyczy Pakiet 6, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. 

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny za 1 sztukę i zamówienia dokonywane będą w pełnych 

opakowaniach handlowych. 

 

Pytanie nr 18: dotyczy Pakiet 6, poz. 11 

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej 

folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł. w formie elastycznego drenu o średnicy ok 

/5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm 

x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z  dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm 



 

 

Szpital Czerniakowski Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,  

Kapitał zakładowy: 25 192 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, Regon: 011026815 

tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05 

e-mail: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl 

i średnicy ok. 6 mm,  komora  dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, 

opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 19: dotyczy Pakiet 9, poz. 20 

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuję wyceny za 1 sztukę, zamówienia dokonywane będą 

w najmniejszych opakowaniach handlowych. 

 

Pytanie nr 20: dotyczy Pakiet 9, poz. 20 

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T 

i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany 

z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka 

worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml? 

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 21: dotyczy Pakiet 10, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. 

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuję wyceny za 1 sztukę, zamówienia dokonywane będą 

w najmniejszych opakowaniach handlowych. 

 

Pytanie nr 22:   

Czy w Pakiecie nr 3 poz. 5 Zamawiający dopuści nić poliamidową 10/0 z dwoma igłami o krzywiźnie 

7/16 koła, pozostałe wymagania bez zmian? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie nr 23: Dotyczy zapisów SIWZ 

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  

jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie 

wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej 

na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie 

wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy 

kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 

złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana 

sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała 

obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.” 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej 

może takie oświadczenie dołączyć do składanej oferty. 

 

Pytanie nr 24:  Dotyczy zapisów SIWZ 

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, 

zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego 

będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania 

zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana 

osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także 

przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez 

innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem. Naturalnie umowa 

w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania 

zobowiązań w imieniu wykonawcy 

Odpowiedź: Tak, jeżeli wykonawca nie będzie wspólnie składać oferty z innym wykonawcą. Wtedy 

zastosowanie będą miały zapisy wskazane w SIWZ. 

 

Pytanie nr 25:   

Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 11 dopuści zaoferowanie zestawów z balonem posiadającym 

zawór widoczny w RTG, jak dotychczas stosowane; pozostałe parametry zgodne z opisem. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe, ww. wymagania są zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia 

 

Pytanie nr 26:   

Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu 11 dopuści zaoferowanie opaski dostępnej w jednym rozmiarze 

(o długości 107 mm, w zestawie port o wysokości 10,5 mm spełniający pozostałe parametry, port 

kalibrujący wyposażony w dopinaną tuleję chroniącą dren kalibrujący, dren kalibrujący połączony z 

mechanizmem zamykającym), jak dotychczas stosowane; pozostałe parametry zgodne z opisem.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie nr 27:   

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 13 poz. 2 ma na myśli głowicę ultradźwiękową do fakoemulsyfikacji 

kompatybilną z aparatem DORC EVA? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 13 poz. 2 ma na myśli głowicę ultradźwiękową do 

fakoemulsyfikacji kompatybilną z aparatem DORC EVA. 

 

 

Pytanie nr 28:   

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 13 poz. 4 ma na myśli Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15% , 

brillant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikolu o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym 

roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony 

granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0,5ml, Osmolarność 

338mOsm/kg H20, pH  7,3-7,6, Stężenie  1,75 g/l, Gęstość 1,01 kg/l?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje produktu o powyższych parametrach. 
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Pytanie nr 29:   

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 13 poz. 5 ma na myśli roztwór brillant blue G o stężeniu 0,025%, 

polietylenoglikolu o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego 

stosowany do barwienia i wizualizacji błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko-

strzykawki o pojemności 0,5ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje produktu o powyższych parametrach. 

 
Pytanie nr 30: dotyczy pakietu nr 14 części 2  

(Jednorazowy zestaw do pomiarów hemodynamicznych metodą termodilucji przezpłucnej, 

kompatybilny z monitorem PULSIO FLEX)  

Producent oferowany asortyment sprzedaje w opakowaniach po 5 szt, nie ma możliwości sprzedaży 1 

szt.  

Czy Zamawiający pisząc 1 szt., ma na myśli jedno opakowanie po 5 szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli 1 szt. i oczekuje wyceny za 1 sztukę, zamówienia 

dokonywane będą w najmniejszych opakowaniach handlowych. 

 

Pytanie nr 31: dotyczy Pakiet nr 6 poz. 15-18 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowania zbiorczego z kolorowym oznaczeniem rozmiaru?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 32: dotyczy Pakiet nr 6 poz. 15-18 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z tłokiem w kolorze niebieskim? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza strzykawki z niebieskim tłokiem i utrzymuje 

wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 33: dotyczy Pakiet nr 6 poz. 18 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80szt. z przeliczeniem w formularzu 

asortymentowo-cenowym? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie nr 34: dotyczy Pakiet nr 6 poz. 21 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-cz. do pomp infuzyjnych o długości 16,3cm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza strzykawki do pomp infuzyjnych o długości 16,3cm i 

utrzymuje wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 35: dotyczy Pakiet nr 6 poz. 22 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-cz. do pomp infuzyjnych - bursztynową o długości 17cm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza strzykawki do pomp infuzyjnych (bursztynową) o 

długości 17cm i utrzymuje wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 36: dotyczy Pakiet nr 6 poz. 14-23 

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie 

konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji, zapisy SIWZ 

pozostają bez zmian 

 

Pytanie nr 37: dotyczy Pakiet nr 12 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z optycznym indykatorem pozycji o/z? Pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie nr 38: dotyczy Pakiet nr 12 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z igłą w rozmiarze 0,33 x 13mm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza igłę o powyższych parametrach. 

 

Pytanie nr 39: dotyczy Pakiet nr 12 poz. 1, 3 

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie 

konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji, zapisy SIWZ 

pozostają bez zmian 

 

Pytanie 40: dotyczy warunków umowy § 2 ust. 7 oraz § 4 ust. 10 

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” dopuszcza możliwość oznaczenia towaru i instrukcji w języku angielskim?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 41: dotyczy warunków umowy § 4 ust. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw w przypadkach zdeterminowanych 

potrzebą do 48 godzin?” 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostawia bez zmian 

 

Pytanie 42: dotyczy warunków umowy § 5 ust. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: „Wykonawca ma prawo do 

wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności 

wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostawia bez zmian 
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Pytanie 43: dotyczy warunków umowy § 5 ust. 7  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur VAT w formacie PDF?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza wskazany przez Wykonawcę format i wymaga 

przesyłania pdf na adres e-mail: apteka@szpitalczerniakowski.waw.pl, jednak oczekuje również 

przesyłania faktur VAT za dostarczony przedmiot umowy przez posiadany Szpitalny System 

Informatyczny obsługujący następujące formaty elektronicznie przesyłanych FV: DataFarm, Urtica, 

WF-MAG, KSBLOZ, OSOZ-EDI. 
 

Pytanie 44: dotyczy warunków umowy § 6 ust. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „Wykonawca 

zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego na wolny od wad, w terminie 2 dni roboczych 

od uznania zasadności reklamacji, o której mowa w ust. 4.”? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają be zmian 

 

Pytanie 45: dotyczy warunków umowy § 6 ust. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „W przypadku odrzucenia 

przez Wykonawcę reklamacji, o której mowa w ust. 4, Zamawiający może zażądać przeprowadzenia 

ekspertyzy przez autoryzowanego przedstawiciela producenta.”? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają be zmian 

 

Pytanie 46: dotyczy warunków umowy § 6 ust. 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „Zamawiający w okresie 

obowiązywania umowy przewiduje możliwość przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, o której 

mowa w ust. 4 tylko trzykrotnie. W przypadku trzykrotnego przeprowadzenia procedury 

reklamacyjnej w wyniku której stwierdzona zostanie wada w dostarczonym przedmiocie umowy i 

konieczności wszczęcia przez Zamawiającego procedury reklamacyjnej po raz czwarty Zamawiający 

ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia wadliwego towaru. Skutki 

odstąpienia następują na przyszłość.”? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają be zmian 

 

Pytanie 47: dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 0,5% wartości brutto towaru 

niedostarczonego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają be zmian 

 

Pytanie 48: dotyczy warunków umowy § 7 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie następującej treści: 

„…, jednak nie więcej niż 5% wartości brutto zareklamowanego przedmiotu umowy.”? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają be zmian 

 

Pytanie 49: dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają be zmian 

 

Pytanie 50: dotyczy warunków umowy § 7 ust. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie następującej treści: 
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„..., jednak nie więcej niż 5% wartości brutto zamówienia, którego dot. niedostarczone dokumenty.”? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają be zmian 

 

Pytanie 51: dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:  

„W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego przedmiotu umowy w terminie 

określonym w § 4 ust. 4-6 niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu 

interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niedostarczonego w terminie dostawy, 

po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy.” 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają be zmian 

 

Pytanie 52: dotyczy Pakiet 11 – poz. 1 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 1 do oddzielnego pakietu np. 11A, i pozwoli zaoferować balon 

przeznaczony do terapii otyłości o parametrach: 

1) Pojedynczy balon przeznaczony do terapii otyłości u pacjentów ze wskaźnikiem BMI ≥ 27 

2) Balon wypełniany roztworem soli fizjologicznej  

3) Możliwość napełnienia balonu w zakresie od 500 cm3  do 700 cm3   

4) Balon wykonany z silikonu 

5) Kształt po napełnieniu: kula 

6) Balon wyposażony w samouszczelniający się zawór, nie zawierający metalowych elementów 

7) Balon nie posiadający po napełnieniu elementów konstrukcyjnych penetrujących do jego wnętrza 

na głębokość większą niż 2 cm ani nie wystających na jego zewnątrz.  

8) Balon nie zawierający latexu 

9)  Maksymalny czas implantacji balonu: 6 miesięcy 

10) Zestaw wyposażony w system do napełniania 

11) Silikonowy cewnik zakładający balon o średnicy zewnętrznej 6 mm wyposażony w:  

- znacznik długości na 40 cm 

- metalowy prowadnik usztywniający 

- przyłącze systemu wypełniającego Luer-Lock? 

12) skuteczność terapii z wykorzystaniem balonu potwierdzona artykułem medycznym opisującym 

badanie kliniczne na grupie minimum 20 osób, zamieszczonym w punktowanym czasopiśmie 

medycznym? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie 

 

Pytanie nr 53: dotyczy pakietu nr 12 poz. 1 

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie kranika odpornego na ciśnienie do 3 barów 

przy zachowaniu pozostałych parametrów. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kranik odporny na ciśnienie do 3 barów 

 

Pytanie nr 54: dotyczy pakietu nr 12 poz. 2 

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej. Czy 

zamawiający miał na myśli: Kaniule dożylna w systemie zamkniętym z drenem z zaworem drenu 

zintegrowanym z kaniula o dł. 45 mm, średnicy zewnętrznej 1,3 mm, objętości wypełnienia 0,8ml? 

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli kaniule dożylną w systemie zamkniętym z drenem 

z zaworem drenu zintegrowanym z kaniula o dł. 45 mm, średnicy zewnętrznej 1,3 mm, objętości 

wypełnienia 0,8ml. 
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Pytanie nr 55:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw cito o 24 godz. w dni robocze? 

Rodzaj produktu, który chcielibyśmy zaoferować ma długie daty przydatności, może być zamawiany 

systematycznie a jego zużycie jest przewidywalne i możliwe do zaplanowania.  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają be zmian 

 

Pytanie nr 56: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę celem kalkulacji na przygotowanie wyceny (ceny jednostkowe) do 

trzech lub czterech miejsc po przecinku? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje wyceny do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie nr 57: 

Czy Zamawiający zaakceptuje również faktury wystawiane w popularnym formacie Kamsoft?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający akceptuje powyższe. 

 

Pytanie nr 58: dotyczy Pakiet Nr 9 poz. 11 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym 

pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania 

pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory 

(komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek 

wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową 

zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika 

przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe 

 
Pytanie nr 59: dotyczy Pakiet Nr 9 poz. 26 

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej maski krtaniowej jednorazowego użytku, z 

PCV, bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, 

z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator 

uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co 

chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki 

oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania 

mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający  ściankę rurki oddechowej 

pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm. Maska bez zawartości  lateksu, DEHP oraz 

bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego 

z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce 

oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na 

opakowaniu instrukcja użycia.Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla 

roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg);dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-

50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 ( >70kg). 

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maska krtaniowej jednorazowego użytku, sterylnej, 

rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego 

przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości 

rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością 

przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu  od zębów pacjenta. Maska 

bez zawartości  lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu 
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pojedyńczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki 

głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi. 

W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla 

roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 

5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na 

rurce, opakowaniu pojedyńczym i baloniku kontrolnym. 

Odpowiedź: Z treści zapytania wynika jakoby pytanie dotyczyło pozycji 25, a nie błędnie wskazanej 

26. Zamawiający udziela odpowiedzi do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w poz. 25 

i dopuszcza zaoferowany produkt w pkt. 1. 

 

Pytanie nr 60: dotyczy pakietu nr 6 pozycja 10 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zgłębniki żołądkowe w rozmiarach Ch32 -35, 

o długości 1000mm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają be zmian 

 

Pytanie nr 61: dotyczy pakietu nr 6 pozycja 11 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zestaw o pojemności 1750ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 62: dotyczy pakietu nr 6 pozycja 23 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na strzykawki do tuberkuliny ze skalą co 0,01ml?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają be zmian 

 

Pytanie nr 63: dotyczy pakietu nr 9 pozycja 13, 14 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na cewnik z miękką, plastyczną zastawką, zapewniającą 

całkowitą szczelność balonu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 64: dotyczy pakietu nr 49 pozycja 14 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na cewniki z balonem 10ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe 

 

Pytanie nr 65: dotyczy pakietu nr 49 pozycja 15 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na cewnik z miękką, plastyczną zastawką, zapewniającą 

całkowitą szczelność balonu? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe 

 

Pytanie nr 66: dotyczy pakietu nr 49 pozycja 16 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na cewnik Pezzer z trzema otworami drenującymi, 

pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe 

 

 

 

 

 



 

 

Szpital Czerniakowski Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,  

Kapitał zakładowy: 25 192 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, Regon: 011026815 

tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05 

e-mail: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl 

Pytanie nr 67: dotyczy pakietu nr 49 pozycja 18 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na dren Redona o długości 70cm, długość powierzchni 

ssania min. 9cm, nitka RTG na całej długości, sterylny? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i utrzymuje wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu zamieszczonego w dniu 14/06/2019 roku pod numerem  560163 - N – 2019. 
 

 

Zmianie ulegają poniższe zapisy  SIWZ: 

 

1) W Rozdz. X  „Miejsce i termin składania ofert” ust.1 otrzymuje brzmienie: 

,, Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. , ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 

pawilon administracyjny pok. 106 (kancelaria). 

do dnia 27.06.2019 r. do GODZ. 10:00 

 

2) W Rozdz. XII  „Informacje o miejscu, terminie i trybie otwarcia ofert” ust. 1 otrzymuje 

brzmienie” otrzymuje brzmienie: 

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. , ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 

pawilon administracyjny pok. 120 (Dział Zamówień Publicznych). 

Dnia 27.06.2019 r. o GODZ. 10:15 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 

Z poważaniem  

 

                                                                                Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. 

                                                                                                                             /-/ 

                                                                                                      Dr n.med. Dariusz Jabłoński 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


