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 L.dz. DZP           / 19

Wodzisław Śląski 23.04.2019

Do: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
 Dostawy sprzętu jednorazowego użytku i leków 

nr sprawy 3/2019/DZP/PN 

Działając  na  podst.  Art.  38.2  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  udziela  się  następujących  wyjaśnień
dotyczących postępowania „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku i leków” nr sprawy 3/2019/DZP/PN: 

Pytania przedmiotu zamówienia

Część nr  4 Ustniki spirometryczne z filtrem antybakteryjnym

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów spirometrycznych kompatybilnych z maszyną JAEGER z ustnikiem

o następujących parametrach:
- przestrzeń martwa filtra 77,1 ml

- powierzchnia filtracji 56,8 cm²  
- o mniejszej rezystencji, oporze przepływu przy 30 l/s = 0,2 H2O/l/s

- średnica filtra w najszerszym miejscu = 8,8 cm.
Pozostałe parametry jak wyprofilowany ustnik z małym kołnierzem, dwukolorowe oznaczenie stron filtra aparat-

pacjent  i  efektywność  filtracji  przeciw  bakteryjnej  i  wirusowej  przy  750L/min  >99,99%,  zgodnie  z  opisem
Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania dotyczące SIWZ i umowy
1. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w § 5 ust 1 b) Istotnych postanowień umowy na 
0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §11 Istotnych postanowień umowy w następujący sposób: 
„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz
osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia
15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty,  Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności
zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistnieją -
ce.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 2, pozycja 23-25- Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby  Zamawiający
wydzielił z pakietu 2 pozycję 23-25 i umożliwi składanie ofert  wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy
umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części
pozwoli  na startowanie w przetargu większej  liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej
korzystną cenę.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 25, pozycja 25-  Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę specjalnego przeznaczenia w

branży medycznej, zapewniającą największą ochronę przed substancjami zakaźnymi znajdującymi się w powietrzu

oraz aerozolami. Niezawodny środek ochrony w sytuacji wysokiego ryzyka. Zapewnia najwyższy poziom ochrony
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osobistej  i  higieny,  łącząc  w  sobie  obydwa  działania  ochronne  w  jednym  produkcie.  Spełniająca  następujące

parametry:

•     FFP3 NR D zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009.
• Kategoria III Środka Ochrony Indywidualnej zgodnie z wymaganiami dyrektywy 89/686/EEC

• Wyrób medyczny klasy I zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC
• Maska chirurgiczna typu II R zgodnie z normą EN 14683: 2005

• Poziom filtracji zapewnia maksymalną ochronę, filtracja bakteryjna ponad 99%
• Zapewnia ochrona przez 8 godzin

• obejmująca usta i nos jest maską bardzo wygodną dla użytkownika dzięki niezrównanemu komfortowi
oddychania

• Dopasowujące się mocowania głowy powodują stabilne utrzymanie maski w stałej pozycji, nie powodując
przy tym ucisku

•Klips na nos pozwala na pełne dopasowanie maski
• Bardzo  lekka  konstrukcja  –  5g,  nie  powoduje  obciążenia  przy  długotrwałej  pracy  w  warunkach

wymagających użycie masek filtrujących
• odporność na rozprysk >120mm Hg 

• Przykłady zastosowania: ochrona przed bakteriami (3 grupa ryzyka), wirusami, gruźlica wielolekooporna,
cytostatyki, laboratoria medyczne i farmaceutyczne

• Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Część 2, pozycja 6-7

Czy  Zamawiający  dopuści  czepek  do  bezwodnego  mycia  głowy,  zewnętrzna  warstwa  polietylenowa,
wewnętrzna warstwa włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką, nie wymagający namoczenia

oraz  spłukiwania,  zawierający  w  składzie  m.in.  kokamidopropylobetainę  oraz  dioctan  glutaminianu
tetrasodowego.  Pakowany  pojedynczo,  z  możliwością  podgrzania  w  mikrofalówce  (20  sek.  w  800W).

Zapachowy, pakowany pojedynczo, zarejestrowany, jako produkt kosmetyczny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 2, pozycja 14: Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie płynów min. 50,5 cm H20
oraz IB 3,2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 2, pozycja 14: Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany z 2 ręcznikami celulozowymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 2, pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG o średnicy 50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 2, pozycja 44, 45: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktów podlegających 8% stawce Vat?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część  2,  pozycja  56:  Czy  Zamawiający  dopuści  strzykawki  w  op.a’50szt.  z  odpowiednim przeliczeniem

zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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Część 3, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o rozciągliwości przed starzeniem min.
750%, siła zrywająca 18N?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 1
Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  niewykorzystania  całej  ilości/wartości  umowy  bez  konsekwencji
finansowych, o  ile  zmniejszenie  nie  będzie  większe  niż  20%  wartości  całego  zamówienia. Decyzję  swą
uzależnia od faktycznych potrzeb występujących podczas obowiązywania umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2
Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Ceny jednostkowe wymienione w Załączniku nr I do niniejszej umowy są stałe i nie ulegną zmianie przez
okres obowiązywania umowy za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT wówczas cena netto nie
ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.”
Odpowiedź: Zapisy o zmianie cen zawarte są w §9 ust. 3.

Pytanie 3 - Dotyczy warunków umowy § 3
Prosimy o dodanie następującego zapisu:
„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: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 - Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W  przypadku  3-  krotnego  dostarczenia  produktów/wyrobów  niespełniających  warunków  zamówienia,
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z zastosowaniem zapisów § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a.,  po
wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Zapis §4 ust. 9 wzoru umowy ma podane przez wykonawcę brzmienie.

Pytanie 5 - Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1 pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% na 2% oraz odpowiednio z 2%
na 1%?
Odpowiedź: Zmianie ulega treść §5 ust. 1 pkt 1 i przyjmuje następujące brzmienie: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 2 % wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 1 % wartości umownej produktów/wyrobów nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty

dzień opóźnienia.

Pytanie 6 - Dotyczy warunków umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu w następujący sposób:
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„Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie możliwa realizacja zamówienia, a Zamawiający,
po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy będzie zmuszony do zakupu przedmiotu
zamówienia od innego dostawcy, powstałe w tym zakresie różnice pokryje Wykonawca.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7 - Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1 pkt. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„w przypadku  3-krotnego  dostarczenia  produktów/wyrobów  niespełniających  warunków  zamówienia,
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z zastosowaniem zapisów §5 ust. 1 pkt 1 lit. a.,  po
wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8- Dotyczy warunków umowy § 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przenosić wierzytelności ani związanych z nią praw wynikających z niniejszej umowy
na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie
odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9- Dotyczy warunków umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej  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  zmiany umowy i  nie
wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem
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