
 

 
Sejny, dnia 14 października 2015 r. 

 

Wszyscy Wykonawcy  

Strona internetowa Zamawiającego 

Tablica ogłoszeń Zamawiającego 

 

znak sprawy: 10/ZP/2015  

dotyczy: postępowania na dostawy wyrobów medycznych 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ 
 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo    

Zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), przedstawia niniejszym 

wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości oraz wprowadza 

następujące zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

1. Dotyczy pakietu nr 9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów o długości 230 cm, 

pozostałe parametry jak w opisie. 

     Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

2. Dotyczy pakietu nr 9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów o długości 270 cm, 

pozostałe parametry jak w opisie. 

     Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

3. Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 4. Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi 

operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie  cewnika dwuświatłowego, poliuretanowego (miękki), 

wykonanego z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odpornego na 

zginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, 

cewnik o przekroju 14FR i długości  17 cm   z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach 

sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw 

apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, 

rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 

cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, 

rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki 

iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik 

(na szwy)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

4. Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 4. 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4.1 z 

pakietu 6 i stworzy osobny pakiet  dla tej pozycji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

5. Dotyczy pakietu nr 7 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne bez 

kabla jednorazowego użytku, dla dzieci i dorosłych, długość 122, szerokość 176 mm, podłoże z  



 

 

 

pianki polietylenowej,  dwudzielne, hydrożelowe, z okalającym każdą z dwóch części 

pierścieniem bezpieczeństwa rozprowadzającym prąd równomiernie na całej  powierzchni 

elektrody, niewymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, 

kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, powierzchnia 

przewodzenia 110cm2, z etykietami do wklejenia w protokół operacyjny pacjenta, pakowane 

po 50szt. w opakowaniu ? 

     Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

6. Dotyczy pakietu nr 7 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel łączący do 

elektrod neutralnych dł. 5m, wtyczka od strony generatora średnica 6,3mm,wtyczka od strony 

instrumentu 25mm, kabel bez kolorowego znacznika? 

     Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

7. Dotyczy pakiet nr 11 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sterylny pokrowiec o 

następującym składzie i właściwościach: 

 foliowy 

 przezroczysty 

 trzy częściowy:  

         - część górna i dolna (ściągana gumką) 

         - 2 taśmy przylepne 

 produkt posiada na opakowaniu informację o dacie ważności i numerze serii w postaci 2-4 

naklejek typu TAG do wklejania w dokumentacji pacjenta 

 wyrób jest bezpiecznie  pakowany do transportu i magazynowania w opakowanie typu papier-

folia 

ROZMIARY: 

         (taśma przylepna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

8.  Dotyczy pakiet nr 11 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sterylny pokrowiec o rozmiarze 

80cm x 150cm i właściwościach: 

 foliowa 

 przezroczysta 

 ściągana gumką 

 typu worek 

100cm x 160cm 

(część górna) 

80cm x 150cm 

(część dolna) 

3cm x 100cm 



 

 w kształcie walca 

 
    Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

9. Dotyczy projektu umowy:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu  

sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy 

czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł”? Prośbę 

motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150zł koszty transportu na które składają się 

m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów 

przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość 

marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. 

     Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy: „Zamawiający zobowiązuje się, 

że zamówi przedmiot umowy w ilości odpowiadającej minimum 80% wartości umowy netto”.  

     Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

11. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz 1 z pakietu nr 5? 

       Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

12. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mu w pakiecie 5, poz. 3 

igłę okrągła 26mm? 

       Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

13. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mu w pakiecie 5 poz. 4  

igłę okrągłą 30mm? 

       Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

14. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 6 z pakietu nr 5? 

       Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

15. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mu w pakiecie 5, poz. 7   

igłę okrągłą 30mm? 

       Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

16. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mu w pakiecie 5, poz. 8 

igłę okrągłą 48mm? 

       Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

17. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mu w pakiecie 5 poz. 9   

szew bez powlekania antybakteryjnego? 

       Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 



 

 

 

 

18. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 10 z pakietu 5? 

       Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

19. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mu w pakiecie 5, poz.        

11 igłę okrągłą wzmocnioną długości 76mm. bez powlekania antybakteryjnego? 

       Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

20. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mu w pakiecie 5 poz.  

12 igłę okrągłą długości 30mm bez powlekania antybakteryjnego? 

       Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

21. Dotyczy pakietu nr 9, poz. 1. Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować 

klipsownicę jednorazowego użytku, z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, z 

funkcją rotacji, z możliwością zamknięcia jeden raz klipsa, o długości narzędzia 230 cm, 

współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2,8 mm? 

       Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

22. Dotyczy projektu umowy §6 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące 

doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy 

dłuższej niż  2 dni, Wykonawca zapłaci karę umowna w wysokości 0,1 % wartości 

niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki” 

       Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

23. Dotyczy projektu umowy §6 ust. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące 

doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpatrzeniu 

reklamacji, o której mowa w §4 ust. Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowna w wysokości 

0,1 % wartości reklamowanego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki”  

       Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

24. Dotyczy projektu umowy §6 ust. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące 

doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu 

umowy w terminie określonym w umowie Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania 

zakupu od innego Wykonawcy w ilości i asortymencie odpowiadających niezrealizowanej 

dostawie (zakup interwencyjny), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 

należytej realizacji umowy”. 

       Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

25. Dotyczy projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy 

ustępu o poniższej treści: „Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w 

przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu 

wymagalności faktury.”? 

     Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

26. Dotyczy projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy 

ustępu o poniższej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez 

Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku,  



 

 

 

Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o 

parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują 

zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi umowy i 

nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.” 

       Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do projektu umowy ustępu o 

poniższej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę 

przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, 

Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o 

parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują 

zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy.” 

 

27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została     

wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego. 

       Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie została wszczęta wobec niego likwidacja ani  

nie przekształca się w spółkę prawa handlowego. 

 

28. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1-4: 

       Strony będą miały prawo naliczać kary umowne z następujących tytułów, w następującej   

wysokości: 

 

1. W  przypadku  odstąpienia  Zamawiającego   od   wykonania   postanowień   umowy   bez  

zgody Zamawiającego,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  

5 % wartość brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy. 

    Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

2. W   przypadku   odstąpienia   Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  zawinionych  przez 

Zamawiającego,  Zamawiający  zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% 

wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy. 

    Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

3. W  przypadku zwłoki Wykonawcy w  realizacji  dostawy  dłuższej  niż  2  dni,  Wykonawca  

zapłaci karę umowną  w  wysokości  0,1  %  wartości  dostawy, której dotyczy zwłoka za  

każdy  dzień  zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości dostawy, której dotyczy zwłoka. 

    Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 4 ust.  

Umowy,  Wykonawca  zapłaci karę umowną  w  wysokości  0,1  %  wartości brutto  

przedmiotu  umowy, którego dotyczy zwłoka w rozpatrzeniu reklamacji za  każdy  dzień  

zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto  przedmiotu  umowy, którego dotyczy 

zwłoka w rozpatrzeniu reklamacji. 

    Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

29. Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie 

czy Zamawiający wyrazi zgodę na: 

 



 

 

 

1. Zmianę brzmienia § 6 ust. 3 wzoru umowy na następujące: 

    „W przypadku zwłoki Wykonawcy w  realizacji  dostawy  dłuższej  niż  2  dni,  Wykonawca  

zapłaci karę umowną  w  wysokości  1  %  wartości  niezrealizowanej w terminie dostawy 

za  każdy  dzień  zwłoki. 

     Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

2. Zmianę brzmienia § 6 ust. 4 wzoru umowy na następujące: 

   „W przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 4 ust.  

Umowy,  Wykonawca  zapłaci karę umowną  w  wysokości  1  %  wartości  reklamowanego 

towaru za  każdy  dzień  zwłoki”. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

30. Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści jednorazową końcówkę do noża 

harmonicznego dł. roboczej 17 cm, reszta parametrów bez zmian. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

31. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający zwolni firmę Johnson & Johnson z konieczności 

dostarczenia próbek dla pozycji 3 i 6, mając na uwadze, iż produkty te były dostarczane przez 

naszą firmę do Zamawiającego na podstawie umowy z poprzedniego postępowania 

przetargowego (znak postępowania 08/ZP/2014 - spełniony wymóg dostarczenia próbek przez 

oferenta)? 

       Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

  

32. Dotyczy pakietu nr 2. Czy zamawiający w pakiecie nr 2 Kontrast, w poz. 1 może określić 

dawkę Iomeronu 50 ml?. 

       Odpowiedź. Iomeron 50 ml 300 mg jodu/ml. 

 

33. Dotyczy pakietu nr 7, poz. 1.  Zamawiający informuje, że pakiecie nr 7, poz. 1 Zamawiający 

wymaga 100 opakowań elektrod po 5 szt. w każdym opakowaniu. 

 

                                                                                Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


