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DZP.26.34.7.2020 

WYKONAWCY 

 

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

przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami grup asortymentowych w pakietach na rzecz Szpitala 

Czerniakowskiego sp. z o.o.” (nr sprawy 34/2020) 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz.1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania 

wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego. 

 

Pytanie Nr 1 

Projekt umowy – par. 3 ust. 4, 5, par. 11 ust. 2 pkt. 3  

Prosimy o modyfikację par. 3 ust. 4, 5 oraz par. 11 ust. 2 pkt. 3) projektu umowy, i dopuszczenie 

zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W związku z możliwością 

podniesienia stawki podatku VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%, czyli aż o 15% punktów 

procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmienionym poziomie, może zaistnieć sytuacja, 

że przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może 

sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od 

razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie 

rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie 

wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania 

umowy przetargowej. Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika - 

podatek ten powinien obciążyć nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem 

uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany 

stawki podatku VAT. Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki podatku VAT 

stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę 

równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 2 

Projekt umowy – par. 4 ust. 11  

Prosimy o zmianę terminu na 2 dni robocze. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

 

 



 

2 

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

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

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,  

NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 26 692 000,00 zł 

Pytanie Nr 3 

Projekt umowy - par. 7 ust. 2  

Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy 

dzień zwłoki. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 7 ust. 2 projektu 

umowy przez nie odniesienie jej do wartości niedostarczonego w terminie towaru 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”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapis §7 ust. 2 wzoru umowy, nadając mu następujące brzmienie: „Strony 

uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy do Zamawiającego 

w terminach określonych w § 4 ust. 4 i w § 4 ust. 6 niniejszej Umowy, zapłaci karę umowną 

w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem sytuacji wynikających 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego). Za niedostarczenie przedmiotu umowy Zamawiający 

uznaje również zakup interwencyjny, o którym mowa w § 8 niniejszej Umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. Kara będzie naliczana do dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia u podmiotu 

trzeciego.”  

 

Pytanie Nr 4 

Projekt umowy – par. 7 ust. 5 

Prosimy o zmianę kary umownej na 1% wartości brutto złożonego zamówienia. Obwarowanie 

Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 7 ust. 5 projektu umowy przez nie 

odniesienie jej do wartości niedostarczonego w terminie towaru 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”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 5 

SIWZ – rozdział XII pkt. 4 - grupa kapitałowa  

Prosimy o potwierdzenie, że 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 
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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”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, „Wykonawca, w terminie 3 dni (…) 

od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. 

 

Pytanie Nr 6 

Pakiet nr 3 poz.6  

Prosimy o podanie typu aparatu Mortara do którego ma być przeznaczony papier z pozycji 6. 

Odpowiedź: 

ELI 100/ELI 250 

 

Pytanie Nr 7 

Pakiet nr 3 poz. 6  

Prosimy o podanie dokładnego rozmiaru papieru w ww. pozycji tj. szerokości, długości i ilości kartek 

w składance. 

Odpowiedź: 

Rozmiar 280x215 mm, 250 kartek w składance. 

 

Pytanie Nr 8 

Pakiet nr 3 poz. 7  

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 215x280 mm x 200 kartek, 

z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 25 szt. (składanek). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału I ust. 6 pkt 6.13 SIWZ. 

 

Pytanie Nr 9 

Pakiet nr 1 poz. 2-8  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ww. pozycjach oczekuje papieru z nadrukiem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem. 

 

Pytanie Nr 10 

Pakiet 2 Pozycja 1 

Prosimy o dopuszczenie bardzo wydajnych, o dużej sile żelowania, saszetek o gramaturze 20g. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału I ust. 6 pkt 6.13 SIWZ. 
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Pytanie Nr 11 

Pakiet 2 Pozycja 3 

Prosimy o dopuszczenie  równoważnego systemu do odsysania, o następujących cechach: 

- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega 

mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny (także 

do zabiegów ortopedycznych): gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów 

o różnej średnicy, trwale dołączony do pokrywy wkładu , co gwarantuje absolutną szczelność, 

można go skierować w dowolną stronę, razem z wkładem. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-

antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem 

z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zatyczkę na port 

pacjenta, szeroki port do napełniania proszkiem żelującym. Wkłady samo zasysają się i samo 

uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, biologicznie czyste, 

odporne na rozdarcia i perforację. Wkłady oraz kanistry  o pojemności 1L,2L,3L. 

- pojemniki  kompatybilne z oferowanymi wkładami, z przezroczystego tworzywa ,ze skalą 

pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego oraz sterylizacji w temp.121st.C. 

Oferowany system spełnia najwyższe normy jakościowe i bezpieczeństwa a zarazem jest 

konkurencyjny cenowo. Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu 

najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię 

produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). 

Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach 

antybakteryjnych ) wielorazowego użytku  w przypadku wybrania naszej oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 12 

Pakiet 2 Pozycja 3 

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data 

ważności i numer serii? Zamawiający ma  wówczas  pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod 

względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, 

po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana 

data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie Nr 13 

Dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy 

kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, „Wykonawca, w terminie 3 dni (…) 

od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. 
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Pytanie Nr 14 

Pakiet nr 2 

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 poz. nr 2 drenu balonowego w rolkach o długości 30 m 

w ilości 5 szt. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału I ust. 6 pkt 6.13 SIWZ. 

 

Pytanie Nr 15 

Pakiet nr 2 

Czy w Pakiecie nr 2 poz. nr 3 Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów kompatybilnych 

z posiadanym przez Zamawiającego systemem Serres? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wkładów kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem 

Serres. 

 

Pytanie Nr 16 

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.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, „Wykonawca, w terminie 3 dni (…) 

od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. 

 

Pytanie Nr 17 

Dotyczy wzoru umowy § 7 

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kar umownych naliczana była 

od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest 

zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona 
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do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane. W związku z powyższym wnosimy 

jak na wstępie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 18 

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 1 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania nakładek sterylnych pakowanych po 150 szt., czy nakładek 

niesterylnych pakowanych razem po 600 szt.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga nakładek mikrobiologicznie czystych, pakowanych pojedynczo. Zamawiający 

nie określa ilości sztuk w opakowaniu zbiorczym. 

 

Pytanie Nr 19 

Dotyczy pakietu nr 16 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 1 oraz utworzenie z niej osobnego 

pakietu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 20 

Pakiet 10 

Czy Zamawiający dopuści ustniki do gastroskopii jednorazowe z gumką o wymiarach 22x30 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 21 

Pakiet 5, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane po a’90 sztuk oraz ich wycenę 

z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę” do 950 opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału I ust. 6 pkt 6.13 SIWZ. 

 

Pytanie Nr 22 

Pakiet 5, pozycja 10 

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych pakowane po a’100 sztuk oraz ich 

wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań i zaokrągleniem „w górę” do 100 opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału I ust. 6 pkt 6.13 SIWZ. 
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Pytanie Nr 23 

Pakiet 5, pozycja 16 

Czy Zamawiający dopuści szpatułki jednorazowego użytku pakowane po a’100 sztuk oraz ich wycenę 

z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań i zaokrągleniem „w górę” do 2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału I ust. 6 pkt 6.13 SIWZ. 

 

Pytanie Nr 24 

Pakiet 5, pozycja 20 

Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne pakowane po a’100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem 

ilości zamawianych opakowań i zaokrągleniem „w górę” do 91? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału I ust. 6 pkt 6.13 SIWZ. 

 

Pytanie Nr 25 

Pakiet 6, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści osłonki na głowicę aparatu USG o średnicy 34 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 26 

Pakiet 10, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści ustnik z otworem 20 x 27mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 27 

Pakiet 4, poz. 21-22 

Czy zamawiający wydzieli poz.21-22 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 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 28 

Pakiet 4, poz. 21 

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? 

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? 

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 29 

Pakiet 5, poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. 

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału I ust. 6 pkt 6.13 SIWZ. 

 

Pytanie Nr 30 

Pakiet 5, poz. 10,16,20 

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. 

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału I ust. 6 pkt 6.13 SIWZ. 

 

Pytanie Nr 31 

Pakiet 6, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144 szt. 

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału I ust. 6 pkt 6.13 SIWZ. 

 

Pytanie Nr 32 

Dotyczy zapisów SIWZ: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej 

grupy kapitałowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, „Wykonawca, w terminie 3 dni (…) 

od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. 

 

Pytanie Nr 33 

Dotyczy zapisów SIWZ: 

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu 

zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje 

pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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Pytanie Nr 34 

Dotyczy Pakietu nr 10: 

Czy Zamawiający wymaga aby jednorazowe ustniki endoskopowe, wyposażone były w regulowaną, 

elastyczną opaskę mocującą z włókna, nie powodującą ucisku na policzki i twarz pacjenta oraz 

posiadającą od wewnętrznej strony jamy ustnej pacjenta stopień na górnej i dolnej krawędzi otworu, 

o wymiarach 3x20mm, skutecznie zabezpieczający ustnik przed wypadaniem? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie Nr 35 

Dotyczy Pakietu nr 10: 

Czy Zamawiający wymaga aby jednorazowe ustniki endoskopowe były wolne od lateksu oraz DEHP 

(ftalanów), substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie Nr 36 

Dotyczy Pakietu nr 10: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w szczególnych przypadkach zdeterminowanych potrzebą 

Zamawiającego (SIWZ rozdział I pkt. 2.1. ust. 5) w zakresie pakietu nr 10 termin realizacji 

zamówienia wynosił minimum 24 godziny od zgłoszenia zamówienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę, modyfikuje zapis §4 ust. 6 wzoru umowy, nadając mu następujące 

brzmienie: „W szczególnych przypadkach zdeterminowanych potrzebą Zamawiającego (tryb cito 

na tzw. ratunek w razie potrzeby natychmiastowej dostawy), Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

przedmiot umowy w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego. 

W takim przypadku, jeżeli dostawa wypada na czas poza godzinami pracy Magazynu Szpitala dostawa 

nastąpi bezpośrednio na wskazany w zamówieniu oddział szpitalny.” 

 

Pytanie Nr 37 

Pakiet nr 4 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 8, 16, 17, 18, 19, 20 i utworzenie oddzielnego pakietu, 

pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty cenowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 38 

Pakiet nr 4, Poz. 8 

Z uwagi na fakt, iż w sprzedaży formalina występuje w postaci płynnej, prosimy Zamawiającego 

o zmianę j.m. z kg na litr. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 39 

Pakiet nr 4, Poz. 16 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 1,2 L 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 40 

Pakiet nr 4, Poz. 17 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 0,52 L 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 41 

Pakiet nr 4, Poz. 20 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 3,4 L 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 42 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, 

na które będzie składana oferta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie Nr 43 

Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację przez Zamawiającego z §3 ust. 4 i ust. 5 wzoru umowy 

bowiem zastosowanie wskazanego w nim mechanizmu – tj. utrzymanie ceny jednostkowej brutto 

asortymentu przy jakimkolwiek wzroście stawki podatku VAT jest równoznaczne z koniecznością 

obniżenia cenny netto tego asortymentu, co de facto prowadzi do wymuszenia na Wykonawcy 

udzielenia Zamawiającemu rabatu cenowego. Automatyczne obniżanie ceny netto niezależnie 

od technicznego kosztu wytworzenia bądź nabycia danego produktu może prowadzić do powstania 

po stronie Wykonawcy szkody m. in. w postaci utraty zysku. Nadto Wykonawca wskazuje, iż podatek 

VAT jako należność publicznoprawna jest odprowadzany przez Wykonawcę do urzędu skarbowego 

i nie stanowi przysporzenia po stronie Wykonawcy, w konsekwencji brak jest podstaw 

do kompensowania jego zmian poprzez obniżanie wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy. 

W ocenie Wykonawcy w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie winna ulegać cena 

jednostkowa brutto, przy cenie netto na niezmienionym poziomie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 44 

W nawiązaniu do §4 ust. 16 wzoru umowy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie 

terminu, w jakim Wykonawca winien przedstawić wskazane dokumenty, jako nie krótszego niż 3 dni 

robocze? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 45 

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów umowy przewidzianych w §7 wzoru umowy 

w ten sposób, że kara umowna będzie naliczana od wartości netto a nie brutto. Podatek VAT jako 

należność publicznoprawna jest odprowadzany przez Wykonawcę do urzędu skarbowego i nie 

prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 46 

Wykonawca zwraca się z prośbą o naliczanie kary umownej, o której mowa w §7 ust. 2 wzoru umowy 

do dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego u podmiotu trzeciego. Wykonawca wskazuje, 

iż nie ma on obiektywnej możliwości wpływu na przebieg wykonania zamówienia zastępczego. Skoro 

wyboru podmiotu trzeciego dokonuje Zamawiający to bezzasadnym jest przerzucanie ryzyka takiego 

wyboru na Wykonawcę i obciążanie go sankcjami finansowymi za okoliczności, które od niego nie 

zależą. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapis §7 ust. 2 wzoru umowy, nadając mu następujące brzmienie: „Strony 

uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy do Zamawiającego 

w terminach określonych w § 4 ust. 4 i w § 4 ust. 6 niniejszej Umowy, zapłaci karę umowną 

w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem sytuacji wynikających 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego). Za niedostarczenie przedmiotu umowy Zamawiający 

uznaje również zakup interwencyjny, o którym mowa w § 8 niniejszej Umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. Kara będzie naliczana do dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia u podmiotu 

trzeciego.” 

 

Pytanie Nr 47 

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust. 2, ust. 3 i ust. 6 wzoru umowy w ten 

sposób, aby kary umowne były naliczane w związku z wystąpieniem zwłoki, a nie opóźnienia 

realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający uregulował obowiązek zapłaty kar umownych 

w przypadku opóźnienia Wykonawcy. Projektując zapisy umowne w przedmiocie kar umownych, 

Zamawiający powinien mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, na których 

powstanie nie mają wpływu. Ponadto takie uregulowanie jest nieuzasadnionym rozszerzeniem 

odpowiedzialności wykonawcy. Kary umowne winny być powiązane z zawinieniem wykonawcy, 

na bazie art. 473 k.c. w związku z art. 5 k.c. 

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca karę umowną za każdy dzień opóźnienia, a więc 

przerzucającej na wykonawcę odpowiedzialność za zdarzenia leżące poza jego kontrolą została 
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wskazana na stronach Urzędu Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca 

w sposób nadmierny równowagę stron 

(https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-

kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf). 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 48 

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację: 

a) zapisu §7 ust. 2 wzoru umowy poprzez zrezygnowanie z minimalnej stawki za 1 dzień opóźnienia 

w dostawie ustalonej na poziomie 200 zł i określenie jej na poziomie 2% wartości netto dostawy; 

b) zapisu §7 ust. 3 wzoru umowy poprzez zrezygnowanie z minimalnej stawki za 1 dzień opóźnienia 

w usunięciu wady na poziomie 100 zł i określenie jej na poziomie 1% wartości netto towarów 

wadliwych; 

c) zapisu §7 ust. 5 i ust. 6 wzoru umowy poprzez zrezygnowanie z minimalnej stawki za dane 

naruszenie na poziomie 100 zł, określenie jej na poziomie 1% wartości netto odpowiednio danego 

pakietu oraz danej dostawy, do której Zamawiający oczekuje przedstawienia dokumentów. 

Wykonawca zwraca  uwagę, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa i przyjętym orzecznictwem 

kara umowna nie może pozostawać w dysproporcji, być nieproporcjonalna w stosunku do wielkości 

realizowanej części zamówienia. Uznany jest pogląd, że o rażącym wygórowaniu kary umownej 

świadczy stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem 

świadczenie. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, że w doktrynie i orzecznictwie uznaje się, 

że w sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego 

z opóźnieniem zobowiązania, można ją uważać za rażąco wygórowaną. W wyroku Sądu Apelacyjnego 

w Szczecinie z dnia 28 listopada 2013 roku (I ACa 539/13) podniesiono, że w orzecznictwie Sądu 

Najwyższego uznaje się za miernik oceny wysokości kary umownej stosunek między wysokością kary 

umownej a wartością wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wykonawca zwraca także uwagę, 

iż zapisy projektu umowy winny przewidywać kary umowne w adekwatnej wysokości 

do odszkodowania, które mogłoby być dochodzone na zasadach ogólnych. Kara umowna jest 

instytucją, która ma pełnić przede wszystkim funkcję kompensacyjną. Obowiązujące zasady prawa 

wskazują na przesłanki przesądzające o rażącym wygórowaniu kary umownej zwłaszcza 

w okolicznościach, gdy wierzyciel nie poniósł żadnej szkody albo poniósł szkodę nieznaczną wskutek 

niewykonania umowy. Do sytuacji rażąco wygórowanej kary może dojść już na etapie samych 

zapisów umownych, jak również poprzez ich zastosowanie w konkretnej sytuacji. Nie powinno 

dochodzić już na etapie samych zapisów umownych do sytuacji, w których zastrzeżona kara umowna 

będzie rażąco wygórowana. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 

2014 r. (I ACa 26/14) oceny, czy kara w danym przypadku jest rażąco wygórowana dokonuje się 

w kontekście całokształtu okoliczności sprawy, uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, 

na jakie kara umowna została zastrzeżona, cel tej kary, sposób jej ukształtowania, okoliczności, 

w jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego wykonania 

umowy, stopień winy, charakter negatywnych skutków dla drugiej strony.  

Przykładem takiej rażącej dysproporcji jest naliczanie kary także od wartości zrealizowanej już części 

umowy, w zakresie której Zamawiający nie poniósł żadnej szkody, bądź ustalania mechanizmu 
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naliczania kary w taki sposób, który może prowadzić do sytuacji, w której wysokość kary umownej 

za jeden dzień opóźnienia jest wyższa od wartości zamówienia jednostkowego. Za rażąco wysoką karę 

umowną należy także uznać sankcję finansową za niespełnienie świadczenia ubocznego (przykładowo 

naprawy gwarancyjne, dostarczenie instrukcji, rozpoznawanie reklamacji) równą sankcji finansowej 

za odstąpienie od umowy czy za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia. 

Nieuwzględnienie powyższych okoliczności przy definiowaniu kar umownych może prowadzić 

w następstwie zastosowania wadliwych zapisów umowy do bezpodstawnego wzbogacenia się strony 

żądającej ich zapłaty  

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez 

Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób 

nadmierny,  a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem 

przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez 

wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).  

(https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-

kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf 

Odpowiedź: 

Ad. a) Zamawiający modyfikuje zapis §7 ust. 2 wzoru umowy, nadając mu następujące brzmienie: 

„Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy 

do Zamawiającego w terminach określonych w § 4 ust. 4 i w § 4 ust. 6 niniejszej Umowy, zapłaci karę 

umowną w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem sytuacji 

wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego). Za niedostarczenie przedmiotu umowy 

Zamawiający uznaje również zakup interwencyjny, o którym mowa w § 8 niniejszej Umowy, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. Kara będzie naliczana do dnia złożenia przez Zamawiającego 

zamówienia u podmiotu trzeciego.”  

Ad. b) i c) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 49 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna naliczona w oparciu o §7 ust. 1 bądź ust. 2 bądź 

ust. 6 wzoru umowy nie przekroczyła poziomu 10% wartości netto dostawy, której dotyczy 

sankcjonowane naruszenie? 

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach 

Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej 

kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona 

do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą 

propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.  

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez 

Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób 

nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem 

przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez 

wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13). 

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, 

które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć 

wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu 
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prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym 

niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle 

powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy 

wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapis §7 ust. 2 wzoru umowy, nadając mu następujące brzmienie: „Strony 

uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy do Zamawiającego 

w terminach określonych w § 4 ust. 4 i w § 4 ust. 6 niniejszej Umowy, zapłaci karę umowną 

w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem sytuacji wynikających 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego). Za niedostarczenie przedmiotu umowy Zamawiający 

uznaje również zakup interwencyjny, o którym mowa w § 8 niniejszej Umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. Kara będzie naliczana do dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia u podmiotu 

trzeciego.”  

W §7 ust. 1 i ust. 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 50 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność 

Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej? 

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności 

za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało 

to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, 

niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy 

lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, 

zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną 

dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty 

organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają 

w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy §9 oraz §11 ust. 2 pkt. 11 umowy dotyczące „siły wyższej”. 

 

Pytanie Nr 51 

Czy uwzględniając zasadę równości stron umowy, Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie 

zapisu umożliwiającego rozwiązanie umowy z inicjatywy Wykonawcy? 

Wykonawca proponuje następujące brzmienie zapisu: „Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy bez 

wyznaczenia terminu dodatkowego i bez obowiązku zapłaty kar umownych lub odszkodowania, gdy 

Zamawiający dwukrotnie dokonał płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia z opóźnieniem 

przekraczającym 14 dni kalendarzowych. Uprawnienie może zostać zrealizowane w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o ww. okolicznościach. W takim przypadku Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie Nr 52 

W nawiązaniu do §11 ust. 2 pkt. 7 wzoru umowy, Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie 

przez Zamawiającego możliwości zmiany umowy także w przypadku czasowego braku produktów na 

rynku spowodowanego m. in.  brakiem niezbędnych komponentów, surowców, przewagą popytu nad 

podażą, decyzjami organów państwowych lub unijnych. W takich sytuacjach istniałaby możliwość, 

po uprzedniej akceptacji ze strony Zamawiającego, zastąpienia produktu deficytowego produktem 

równoważnym. Wykonawca wskazuje, iż umowa będzie wykonywana w dłuższym przedziale czasu, 

i ewentualne zmiany w zakresie dostępnego na rynku asortymentu są nieuniknione. Wprowadzenie 

odpowiednich klauzul adaptacyjnych umożliwi Stronom prawidłową realizację umowy 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 53 

W nawiązaniu do zapisu §9 oraz §11 ust. 2 pkt. 11 wzoru umowy, Wykonawca proponuje – w świetle 

obecnie panującej sytuacji pandemicznej, której dalszy przebieg i skutki są trudne do przewidzenia - 

aby definicja siły wyższej obejmowała również epidemie, zdarzenia medyczne, działania 

producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty 

władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy §9 oraz §11 ust. 2 pkt. 11 umowy dotyczące „siły wyższej”. 

 

Pytanie Nr 54 

W nawiązaniu do zapisu §11 wzoru umowy, Wykonawca proponuje – w świetle obecnie panującej 

sytuacji pandemicznej, której dalszy przebieg i skutki są trudne do przewidzenia -  aby dopuszczalna 

była zmiana wynagrodzenia w przypadku nadzwyczajnej zmiany warunków realizacji umowy, 

przejawiającej się w szczególności w znaczącej zmianie kursów walut, tj. średni miesięczny kurs 

waluty euro lub dolara amerykańskiego ogłoszony przez NBP za miesiąc, w którym została złożona 

oferta uległ zmianie o co najmniej 2% bądź też wskaźnik cen towarów i usług ogłoszony przez 

Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta uległ zmianie o co najmniej 2%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 55 

Dotyczy Pakietu nr 10: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 ustników do gastroskopii o rozmiarze 

otworu głównego 17 mm x 23 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 56 

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2 : 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy w § 7 ust. 2 w sposób następujący: Strony 

uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy do Zamawiającego 

w terminie określonym w § 4 ust. 4-6 niniejszej Umowy, zapłaci karę umowną w wysokości 1% 

wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy, 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem sytuacji wynikających z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego). 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapis §7 ust. 2 wzoru umowy, nadając mu następujące brzmienie: „Strony 

uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy do Zamawiającego 

w terminach określonych w § 4 ust. 4 i w § 4 ust. 6 niniejszej Umowy, zapłaci karę umowną 

w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem sytuacji wynikających 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego). Za niedostarczenie przedmiotu umowy Zamawiający 

uznaje również zakup interwencyjny, o którym mowa w § 8 niniejszej Umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. Kara będzie naliczana do dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia u podmiotu 

trzeciego.”  

 

Pytanie Nr 57 

Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 2,4,5,8 

Prosimy Zamawiającego o podanie ilości metrów w rolce. 

Prosimy Zamawiającego o informację, czy papier ma być z nadrukiem, czy bez nadruku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące wymiarów. 

Zamawiający wymaga papieru z nadrukiem. 

 

Pytanie Nr 58 

Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru w rozmiarze 50x20, gładkiego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga papieru z nadrukiem. W zakresie wymiarów Zamawiający podtrzymuje zapisy 

SIWZ. 

 

Pytanie Nr 59 

Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 6 

Prosimy Zamawiającego o dokładne podanie rozmiaru papieru. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 60 

Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 9 

Prosimy Zamawiającego o podanie czułości papieru Sony 210SE, czy 210HD? 

Odpowiedź: 

Czułość papieru SONY 210SE. 

 

Pytanie Nr 61 

Dotyczy Pakiet nr 3 poz. 6 

Prosimy Zamawiającego o dokładne podanie rozmiaru papieru. 

Odpowiedź: 

Papier EKG aparatu Mortara. Zamawiający wymaga papieru bez nadruku rozmiar 215x280 mm. 

 

Pytanie Nr 62 

Dotyczy Pakiet nr 3 poz. 7 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru w rozmiarze 215x280x250. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 63 

Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Aparat Stacka w rozmiarze 2 (obwód palca w stawie 

międzypaliczkowym dalszym 5,5 – 6,0 cm) 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 64 

Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Aparat Stacka w rozmiarze 3 (obwód palca w stawie 

międzypaliczkowym dalszym 6,0 – 6,5 cm). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 65 

Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 3 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Aparat Stacka w rozmiarze 4 (obwód palca w stawie 

międzypaliczkowym dalszym 6,5 – 7,0 cm). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie Nr 66 

Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 4 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Aparat Stacka w rozmiarze 5 (obwód palca w stawie 

międzypaliczkowym dalszym 7,5 – 8,0 cm). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 67 

Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 5 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Aparat Stacka w rozmiarze 5,5 (obwód palca w stawie 

międzypaliczkowym dalszym 8,5 – 9,0 cm). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

 

Pytanie Nr 68 

Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 15 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu w formie Spray-u o pojemności 15ml 

z przeliczeniem ilości na 214 opakowań a’15ml. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 69 

Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 15 

Prosimy o dopuszczenie płynu do lusterek w pojemności 85ml. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału I ust. 6 pkt 6.13 SIWZ. 

 

Pytanie Nr 70 

Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 33 

Prosimy o dopuszczenie szczoteczek o następujących parametrach: 2,1-4,5mm x 230 cm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 71 

Dotyczy pakiet nr 4 poz. 6,11,12,13,14 

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania produktów z VATem 23%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie Nr 72 

Dotyczy Pakiet nr 5 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości kieliszków na pełne opakowanie 

(a`75 szt.), co daje 1140 opakowań a’75szt. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału I ust. 6 pkt 6.13 SIWZ. 

 

Pytanie Nr 73 

Dotyczy Pakiet nr 5 poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie Lusterek laryngologicznych 

w opakowaniach a`50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 35 opakowań a’50szt. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału I ust. 6 pkt 6.13 SIWZ. 

 

Pytanie Nr 74 

Dotyczy Pakiet nr 5 poz. 21 

Czy Zamawiający ma na myśli pastę Everi 160g? (Pasta ścierna EVERI do przygotowania naskórka 

umożliwiająca uzyskanie wysokiej jakości zapisu EEG i EKG. Zawarty w paście delikatny materiał 

ścierny skutecznie oczyszcza skórę z martwego naskórka i jednocześnie nawilża jej wierzchnią 

warstwę, obniżając impedancję i poprawiając przewodność, dzięki czemu można skutecznie poprawić 

jakość zapisów. Pasta EVERI jest szczególnie przydatna przy próbach wysiłkowych i badaniach 

metodą Holtera, dostępna w opakowaniu 160g.)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści taki produkt. 

 

Pytanie Nr 75 

Dotyczy pakiet nr 5 poz. 12,13,14,15 

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania produktów z VATem 23%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 76 

Pakiet nr 4, pozycja nr 10 

Czy zamawiający dopuści, aby gąbka do higieny jamy ustnej była pokryta dwuwęglanem sodu 

zamiast roztworem mięty? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 77 

Pakiet nr 4, pozycja nr 31 

Czy zamawiający dopuści chustę o wymiarach: 96 cm x 96 cm x 136 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie Nr 78 

Pakiet nr 4, pozycja nr 32 

Czy zamawiający dopuści tacę o wymiarach szer. 31,5 cm, dł. 40 cm, wys. spodka 2,5 cm, wys. 

z podstawkami ok. 5,5? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy znajduje się 

do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego  (www.szpitalczerniakowski.waw.pl), 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

Zarząd Szpitala 

Czerniakowskiego sp. z o.o. 

http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl/

