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EZ.28.196.754.2017.EG                                                                                      Łódź, dnia 11.05.2017 r. 
Numer sprawy: 196/ZP/16 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego 
Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ora 4,6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 

ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania i modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

powyżej 209 000  EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i 

Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 

 
I. W  toku  postępowania  zostały  zadane  następujące  pytania  i prośby o wyjaśnienia dotyczące  treści  Specyfikacji  

Istotnych  Warunków  Zamówienia: 

L.P. ZADANE PYTANIA ODPOWIEDŹ 

1 

Pakiet 16 , pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści jako równoważny 
aparat do przetaczania płynów  posiadający dodatkowy, niezależny 
regulator przepływu z możliwością ustalenie dokładnego przepływu 

w zakresie 5-250ml/h, komorę kroplową wykonaną z materiałów 
wolnych od DEHP, ostry kolec komory kroplowej gwarantujący 

szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami, 
odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną 

niebieską klapką, elastyczna komora kroplowa, kroplomierz komory 
20 kropli = 1ml +/- 0.1ml, filtr zabezpieczający przed większymi 
cząsteczkami o wielkości oczek 15μm, uniwersalne zakończenie 
drenu luer-lock, precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy, 

miękki elastyczny dren wykonany z materiałów wolnych od DEHP, 
łącznik do dodatkowych iniekcji typu Y, pozbawiony w całości DEHP 

oraz lateksu, sterylny, opakowanie papier/folia. Opis 
zaproponowany przez Zamawiającego wskazuje wyłącznie na 

jednego dostawcę, co ogranicza możliwość złożenia oferty przez 
inne firmy i narusza zasady uczciwej konkurencji oraz równego 

traktowania wykonawców. 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

2 

dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 17 - Załącznik nr 
2a do SIWZ:  

Prosimy o potwierdzenie do jakiego wstrzykiwacza kontrastu 
Zamawiający zamawia złącza wyspecyfikowane w Załączniku nr 2a 

dla Pakietu nr 17.  

Zgodnie z SIWZ, wstrzykiwacz kontrastu 
MEDRAD 
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3 

Prosimy o dopuszczenie bezpiecznego wkłucia dożylnego z 
poliuretanu, wyposażonego w automatyczny zatrzask o konstrukcji 
zabezpieczającej igłę przed zakłuciem ,z zastawką antyzwrotną, na 
opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonano kaniulę  w 
rozmiarach 0,9(25mm), 1,1(32mm), 1,3(32mm i 45mm) firmy BD. 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze:  
-  1,1 20G x 32mm (1 ¼ cala ) zamiast 1,1 20G x 33 mm (1 ¼ cala);  
- 1,3 18G x 32 mm(1 ¼ cala )  zamiast 1,3 18G x 33 mm (1 ¼ cala ) 
Pragniemy zauważyć, że długość 32 mm i 33 wyrażona w calach 

wynosi tyle samo czyli 1 ¼ cala. 

Zgodnie z SIWZ 

5 
Czy zaoferowana kaniula ma posiadać samodmoykający  się port 

oraz samodomykający się koreczek portu górnego? 
Zgodnie z SIWZ 

6 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, by kaniule 
dożylne  bezpieczne posiadały zabezpieczenie igły w postaci 

plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, wyposażone w kapilary, 
która zapobiega niekontrolowanej ekspozycji na krew? 

Zgodnie z SIWZ 

7 
Prosimy o wyjaśnienie czy kaniula ma posiadać zabezpieczenie 

które w pełni zamyka ostrze i światło igły? 
Zgodnie z SIWZ 

8 

Prosimy o wyjaśnienie czy zaoferowane kaniule mają być pakowane 
w opakowanie nierozrywalne Tyvec, które zapobiega 

mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, 
użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu tak 

inwazyjnego i powodującego następstwa w postaci powikłań / 
zapalenie żył, odczyny/? 

Zgodnie z SIWZ 

9 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z korkiem z 
wewnętrznym elementem powyżej krawędzi koreczka co zapewnia 
intuicyjną i aseptyczną aplikację. Nadmieniamy, że oferowane przez 
nas koreczki firmy Becton Dickinson posiadają wyraźnie zaznaczony 

obszar uchwytu oraz wyraźnie wskazujący kierunek zakładania. 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

10 

Czy  związku z tym, że zgodnie z normą  PN-EN  ISO 10555 -5 
„Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku. 
Część 5 cewniki obwodowe wprowadzane na igle” kaniula ma być 
wyposażona w zatyczkę odpowietrzającą definiowaną w normie 

jako „Umocowana na stałe lub zdejmowana zatyczka pozwalająca 
na wypuszczenie powietrza przy równoczesnym ograniczeniu lub 

jeszcze lepiej niedopuszczeniu do wypływu krwi”., która może 
występować w postaci zastawki antyzwrotnej  albo filtra 

hydrofobowego. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wkłuć 
dożylnych Becton Dickinson z zastawką antyzwrotną , która spełnia 

oprócz funkcji, którą pełni filtr hydrofobowy  tj. wypuszczenie 
powietrza przy równoczesnym ograniczeniu lub jeszcze lepiej 

niedopuszczeniu do wypływu krwi, dodatkowo pozwala na 
potwierdzenie momentu wkłucia u pacjenta z niskim ciśnieniem 

Zgodnie z SIWZ 
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krwi żylnej  (pacjent na SORZ-e, w karetce, we wstrząsie  
hipowolemicznym, z naczyniami zmienionymi miażdżycowo). 

11 
Prosimy o doprecyzowanie czy kaniula ma posiadać 
samodmoykający się port oraz samo domykający się korek portu 
górnego? 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

12 
Prosimy o dopuszczenie kaniuli  w rozmiarze 20G na  32mm. 
Pragniemy nadmienić, iż  długość 32 mm i 33 wyrażona w calach 
wynosi tyle samo czyli 1 

¼
 cala. 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

13 

Prosimy o wyjaśnienie czy zaoferowane kaniule mają być pakowane 
w opakowanie nierozrywalne Tyvec, które zapobiega 

mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, 
użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu tak 

inwazyjnego i powodującego następstwa w postaci powikłań / 
zapalenie żył, odczyny/? 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

14 

Czy kaniula ma być wraz z systemem mocowania z okienkiem  z folii 
paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem 
na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia 
linii? 

Zgodnie z SIWZ 

15 

Prosimy o wyjaśnienie czy zaoferowane kaniule mają być pakowane 
w opakowanie nierozrywalne Tyvec, które zapobiega 
mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, 
użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu tak 
inwazyjnego i powodującego następstwa w postaci powikłań / 
zapalenie żył, odczyny/? 

Tak mają być pakowane w opakowanie 
nierozrywalne, pozostałe parametry zgodnie z 

SIWZ 

16 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowej metalowej 
prowadnicy do trudnych intubacji, pokrytej przezroczystym PVC, nie 
zawierającej lateksu, z miękką końcówką pozbawioną metalowego 
rdzenia, o rozmiarze 14CH (o długości 36,6 cm i średnicy 4,60 mm), 

pakowane pojedynczo. 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

17 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do aspiracji szpiku 
kostnego posiadających wygodny ergonomiczny uchwyt typ T , 

ogranicznik głębokości . Możliwość regulacji igły od 26mm do 79 
mm. Rozmiary 15G 18G 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

18 

Pakiet 8 pozycja 2 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł  do repanobiopsji 
posiadających opływowy, ergonomiczny kształt, bardzo ostre  z 
uchwytem typ T . Rozmiar 11G dł. 101mm oraz 152mm 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

19 

Pakiet 24 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników 
moczowodowych do URS dł. 115 cm skalowanych co 1 cm 
posiadających znacznik zielony lub czerwony. Rozmiary 3F, 4F, 5F 
,6F. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby cewniki 
posiadały znaczniki zielony/czerwony co zapewni weryfikację stron 
w sytuacji gdy zabiegi będą w obu nerkach ? 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

mailto:szpital@kopernik.lodz.pl
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20 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kateterów moczowodowy 
typu Oliwka w rozmiarach 3F,4F,5F,6F,7F dł.74 cm 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

21 
Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza kranik z 
przedłużaczem z materiału zawierającego ftalany?  

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

22 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowani kranika z przedłużaczem o 
dł.7cm, 25cm i 100cm. 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

23 
Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonany 

kranik trójdrożny? 
Zamawiający doprecyzowuje: dopuszczamy 

dostępne bezpieczne na rynku. 

24 

Pakiet NR 2 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z zastawką 

antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego i z trzpieniem 
powyżej krawędzi korka? 

Zgodnie z SIWZ 

25 

Pakiet NR 2 
Czy Zamawiający oczekuje kaniuli z zamknięciem zaworu portu 

bocznego typu „klik” - zamknięcie koreczka bez konieczności 
dociśnięcia go palcem, co znacznie ułatwia pracę personelowi 

szpitala?  

Zgodnie z SIWZ 

26 

Pakiet NR 2 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną w rozmiarach: 

18 G 1,20 x 45 
1,20 x  32 

20 G 1,00 x 32 
22 G 0,80 x 25 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Zgodnie z SIWZ 

27 

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z FEP, z 
samodomykającym się korkiem portu bocznego (typu „klik”), z 

trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 2 paskami radiocieniującymi, 
w rozmiarach: 

Rozmiar ( GAUGE) Rozmiar w mm 
18 G 1,3 x 32 
20 G 1,1 x 32 
22 G 0,9 x 25 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Zgodnie z SIWZ 

28 

Pakiet NR 2 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z PTFE. z 
zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego, z 

trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 4 paskami radio-cieniującymi, 
w rozmiarach: 

Rozmiar kaniuli (GAUGE) Rozmiar cewnika w mm 
18 G 1,30x 45 

20 G 1,1 x 32/33 
22 G 0,90 x 25 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Zgodnie z SIWZ 
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29 

Pakiet NR 3 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę z samozamykającym się systemem 
zamykania portu górnego, z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję 

filtra hydrofobowego, w rozmiarach: 
 

Rozmiar kaniuli (GAUGE) Rozmiar cewnika w mm Przepływ ml/min 
20 G 1,00 x 32 57 
22 G 0,80 x 25 33 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Zgodnie z SIWZ 

30 
Pakiet NR 3 

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP? 
Zgodnie z SIWZ 

31 

Pakiet NR 3 
Czy Zamawiający oczekuje kaniuli ze standardowym zamknięciem 

zaworu portu bocznego - zamknięcie koreczka poprzez konieczność 
dociśnięcia go palcem, co zapobiega przypadkowemu otwarciu? 

Zgodnie z SIWZ 

32 
Pakiet NR 13 

Czy Zamawiający wymaga kaniuli dotętniczej wykonanej z PUR? 
Zgodnie z SIWZ 

33 

Pakiet NR 16 
Zwracam się z prośba o dopuszczenie zestawu do przetoczeń 

płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu 0- 300 
ml/min:  

• Długość drenu 180 cm. 
• Wyposażony w bezlateksowy port do dodatkowej iniekcji.  

• Możliwość obsługi jedną ręką.  
• Posiada dodatkowy zacisk rolkowy. 

• Miękka komora kroplowa zakończona ostrym kolcem.  
• Zakończenie dreny luer lock. 

• Nie zawiera lateksu  i PHT, DEHP.  
• Sterylizowany tlenkiem etylenu. 

• Jednokrotnego użytku. 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

34 
Pakiet NR 20 

Zwracam się z prośba o dopuszczenie możliwości zaoferowania w 
tej pozycji kranika z drenem o długości 7cm, lub 10 cm. 

Zgodnie z SIWZ 

35 
Pakiet NR 26 

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 2 paskami radiocieniującymi? 
Zgodnie z SIWZ 

36 

Dotyczy części nr 16: 
Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania płynów z 
regulatorem bez miejsca na podwieszenie końcówki drenu przy 

regulatorze? 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

37 
Czy Zamawiający będzie wymagał aby aparat do przetaczania 

płynów z regulatorem był w kolorze bursztynowym dzięki czemu 
będzie przystosowany również do leków światłoczułych? 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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38 

Dotyczy części nr 21: 
Pytanie: 

Prosimy o doprecyzowanie czy igła do portu naczyniowego powinna 
posiadać różnokolorowe zaciski w celu łatwiejszej identyfikacji 

rozmiaru igły? 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

39 

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 wymaga, aby tamponada nosa 
wykonana była w całości z silikonu i posiadała dwa niezależne 
balony zintegrowane z samouszczelniającymi zaworami Luer z 

wyraźnym oznaczeniem (w innym kolorze) objętości wypełnienia 
każdego z balonów? 

Zgodnie z SIWZ, po dokonanej modyfikacji 
EZ.28.196.637.17.EG 

40 

Pakiet 8 pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści igły do punkcji mostka w rozmiarach: 14G, 

15G i 16G - długości 60mm (zakres regulacji głębokości nakłucia 
22mm – 47mm) i igły w rozmiarach: 14G i 15G – długości 73mm 

(zakres regulacji głębokości nakłucia 35mm – 60mm), spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ ? 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

41 

Pakiet 8 pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku, 
bez dodatkowego korka (zabezpieczenie przed wypływem szpiku) 

lub z dołączonym (pakowanym osobno) korkiem, spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ ? 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

42 
Pakiet 16 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści aparat typu Exadrop bez zastawki 
bezzwrotnej ? 

Zgodnie z SIWZ 

43 
Pakiet 17 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe sterylne złącza 150cm o 
wytrzymałości 300 PSI ? 

Zgodnie z SIWZ 

44 
Pakiet 17 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz wysokociśnieniowy o 
wytrzymałości 800 PSI oraz o długości 145 cm ? 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

45 
Pakiet 28 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści znacznik umieszczony w igle o średnicy 
22G ? 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

46 
Pakiet 28 pozycja 1 

Czy Zamawiający wymaga aby znacznik miał maksymalnie 0.28mm 
średnicy ? 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

47 
Pakiet 28 pozycja 1 

Czy Zamawiający wymaga aby wymaga aby znacznik miał długość 
20mm ? 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

48 
Pakiet 7. Czy Zamawiający wymaga prowadnicy 15CH w trzech 

długościach: 60cm, 80cm i 100cm? 
Zgodnie z SIWZ 

49 Pakiet 27. Czy Zamawiający wymaga łącznika sterylnego? Zgodnie z SIWZ 

50 Pakiet 27. Prosimy o podanie średnicy zewnętrznej łącznika. Zgodnie z SIWZ 
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51 

Pakiet 29 
Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do 

zakładania wkłucia centralnego o następującym składzie: 
ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO  serweta z laminatu FB 

45x75cm 1 
  serweta z laminatu  L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem 

wokół otworu 45x75cm;Ø8cm 1 
  kompresy z gazy 17N, 8W 7,5x7,5cm 10 

  tupfer kula 17N 20x20cm 10 
  pęseta plastikowa 13 cm 1 

  strzykawka 10ml 10ml 1 
  strzykawka 20ml 20ml 1 

  igła 1,2x40mm 1,2x40mm 1 
  igła 0,8x40mm 0,8x40mm 1 

  ostrze nr 11 Nr 11 1 
  imadło metalowe 13 cm 1 

Zgodnie z SIWZ 

52 

Pytanie: 
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni 
od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy? 

Zgodnie z SIWZ. Szczegółowe zapisy w tym 
zakresie obejmuje § 2 pkt. 5 wzoru umowy:  
"Zamówiony towar dostarczony będzie w 
terminie do …………. dni roboczych, z wyjątkiem 
sobót i dni ustawowo wolnych od pracy,  od daty 
złożenia danego zamówienia przez 
Zamawiającego na faks lub e-mail Wykonawcy 
podany w niniejszej umowie. " 

53 

Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość 
(jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno 

zamówi? 
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla 

odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem 
Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 

czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia 

przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający 
nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie 

przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z 
dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza 

stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy 
dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem 

ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w 
podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących 

przedmiotem zamówienia”. 

Zgodnie z SIWZ 

54 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy 

wyrażenie „10% wartości umowy brutto” zostało zastąpione 
wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy brutto”? 

Zgodnie z SIWZ 
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55 

Uzasadnione jest aby kara umowna za 
odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od 
wartości niezrealizowanej części umowy (tak jak np. w § 6 ust. 1 lit. 

a), nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w 
przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po 

zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby 
niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej 

części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość 
niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco 

wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i 
naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Zgodnie z SIWZ 

56 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. c i d) wzoru umowy 

wyrażenie „dzień opóźnienia” zostało zastąpione wyrażeniem 
„dzień zwłoki”? 

Zgodnie z SIWZ 

57 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało 
wykreślone wyrażenie „w szczególności”? W razie odmownej 

odpowiedzi na powyższe pytanie – o jakie konkretnie przypadki 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy chodzi w § 9 

ust. 2 wzoru umowy (poza przypadkami wymienionymi w tym 
przepisie po wyrażeniu „w szczególności”)?  

Aktualna treść § 9 ust. 2 wzoru umowy nie precyzuje wystarczająco 
przesłanek rozwiązania umowy i dlatego wymaga doprecyzowania. 
Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w 

wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 r. KIO 1758/11 „…możliwość 
odstąpienia od umowy musi być bardzo precyzyjnie określona i nie 
można grozić zastosowaniem tej sankcji bez względu na okoliczność 

zawinienia czy przyczynienia się do powstania strat przez 
wykonawcę.”  

Zgodnie z SIWZ 

58 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało 
dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed 

rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę 
do należytego wykonywania umowy.”?   

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania 
umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający 

wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie 
wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do 

należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania 
umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które 

są niekorzystne dla obu stron. 

Zgodnie z SIWZ 

59 

Zważywszy, że § 12 ust. 1 wzoru umowy zawiera oświadczenie 
wykonawcy, iż jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego, jaki 

jest aktualnie stan majątkowy Zamawiającego? Proszę o krótki opis. 
Czy Zamawiający zalega z płaceniem swoich zobowiązań?  

Zgodnie z SIWZ. Sytuacja majątkowa WWCOiT 
im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 

28.02.2017 roku 
1. Aktywa trwałe     163 372 142,09   

2. Aktywa obrotowe        69 780 579,16 
3. Suma pasywów     233 152 721,25 

4. Zobowiązania i rezerwy    262 348 788,86 
a) zobowiązania krótkoterminowe      74 842 

924,92 
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług   

 64 977 372,27 
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60 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 ust. 3 wzoru umowy w 
zdaniu drugim zostało dodane wyrażenie „, chyba że zwłoka w 

zapłacie ceny za dostarczony towar przekracza 60 dni”?  
Zgodnie z SIWZ 

61 

§ 12 ust. 3 wzoru umowy ma na celu zmuszenie wykonawcy do 
dostarczania towaru nawet pomimo braku zapłaty za wcześniejsze 

dostawy. Wykonawca nie powinien być jednak zobowiązany do 
nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby 

to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a w 
konsekwencji zagrozić zdolności wykonawcy do dalszego 

wykonywania zamówienia publicznego. Skuteczność § 12 ust. 3 
wzoru umowy może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 

2 Kodeksu cywilnego. 

Zgodnie z SIWZ 

62 

Dotyczy  § 6 ust. 1 lit.  b) wzoru umowy 
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w 

wysokości 10% wartości umowy brutto za odstąpienie od umowy, 
wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn, 

leżących po stronie Wykonawcy. 
Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości 

niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w 
płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w 

terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki 
zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. 

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości 
nie wykonanego świadczenia (czyli umowy). 

Zgodnie z SIWZ 

63 

Dotyczy  § 6 ust. 1 lit. c), d), e) wzoru umowy 
W celu miarkowania kar umownych wnosimy do Zamawiającego o 
dokonanie modyfikacji postanowień przyszłej umowy w § 6 ust. 1 

lit. c), d), e): 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar 

umownych z następujących tytułów i w wysokościach: 
c) za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru …. – 
w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonej partii towaru za 

każdy dzień zwłoki; 
d) za opóźnienie w załatwieniu reklamacji ….  – 0,5% wartości netto 

towaru stanowiącego przedmiot reklamacji za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od dnia dostawy...... 

e) za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 – 
0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy 

Ustalona przez zamawiającego kara umowna w wysokości 2% (lit. c, 
d) i 10% (lit. e) sprawia, że strony umowy nie są równoprawne, 

ponieważ w wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 

0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze 

swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-
gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami 

współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z 
zasadami współżycia społecznego, przez co narusza cywilnoprawną 

równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z 
dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż 

Zgodnie z SIWZ 
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wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. 
Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych 
zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. 

Dlatego też wnosimy jak na wstępie. 

64 

Dotyczy  § 9 ust. 2 wzoru umowy 
W/w paragraf zawiera informację: „Zamawiającemu przysługuje 

prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy: - 
w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 
Wykonawcę, w szczególności w razie powtarzających się opóźnień 
w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub powtarzających się dostaw 

towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem (więcej, 
niż 3)”. 

Zapis taki sprawia, że strony nie są równoprawne. 
Zdarzyć się może, że Zamawiający nie będzie w terminie regulował 

należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu 
wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. 
Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby 

Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z 
jednoczesnym naliczeniem Dostawcy kar umownych oraz 
odstąpieniem od umowy. Z uwagi na powyższe wnosimy o 

wykreślenie w/w ppkt ze wzoru umowy lub wprowadzenie jego 
modyfikacji poprzez dopisanie treści: [„.....za wyjątkiem sytuacji 
kiedy zwłoka w realizacji dostaw jest wynikiem braku płatności 

ponad termin określony umową”.] 

Zgodnie z SIWZ 

65 

Czy  Zamawiający dopuści w pakiecie 6 Dwa niezależnie 
nadmuchiwane rękawy – precyzyjna kontrola nad krwawieniem 

Pusty cewnik umożliwiający oddychanie przez nos Silikonowa 
powierzchnia zapobiega przyleganiu zakrzepów Ukosowana 

końcówka tylna i lekkie zakrzywienie cewnika ułatwiają wkładanie 
Cewnik dostępny w zestawie lub jako odrębny produkt 

Zgodnie z SIWZ, po dokonanej modyfikacji 
EZ.28.196.637.17.EG 

66 
Czy Zamawiający wymaga złącza z zastawką bezzwrotną, czy bez 

zastawki? 
Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymga bez 

zastawki. 

67 
Czy Zamawiający wymaga złącza prostego, czy spiralnego wg. rys.1? 

  
Zamawiający wymaga złącza spiralnego. 

68 
Czy Zamawiający wymaga złącza pojedynczego, czy podwójnego 

typu „Y” wg. rys.2? 
Zamawiający wymga złącza pojedynczego. 

69 

Dotyczy Pakietu nr 2 
Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o wyłącznej filtracji 

mechanicznej (bez warstwy elektrostatycznej), z hydrofobowym, 
wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z pianki, o 
zakresie objętości oddechowej 200-1500 ml, spełniający wszystkie 

pozostałe wymagania SIWZ? 
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o retoryczne 

uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie 
wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość 
oferowanego wyrobu a w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają 

konkurencję poprzez umożliwienie złożenia oferty tylko jednemu 
oferentowi – firmie Medtronic oferującej produkty firmy Covidien. 
Obecny opis naraża więc Zamawiającego na nieuzasadnione koszty, 

gdyż kwota zaoferowana przez tylko jednego oferenta 
dopuszczonego do postępowania jest wyższa średnio o 15-20% w 

Zgodnie z SIWZ 
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porównaniu do postępowań, gdzie umożliwiony jest udział innych 
wykonawców. Potwierdzeniem powyższego jest postępowanie 

4/ZP/17 (jedna złożona oferta). 

70 

Pakiet nr 8 
Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert 

dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 2 Pakietu 8 i 
zaoferowanie igieł o średnicy 9G i 11G, pozostałe parametry zgodne 

z opisem. 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

71 

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 16 poz. 1 
równoważnych zestawów z aparatami do przetaczania płynów z 

regulatorem przepływu o dł. 210cm, prędkości infuzji od 0 do 250 
ml/h, stała niezmienna w czasie przepływu płynów, powtarzalność 

ustaleń po wznowieniu przepływu, filtr p/bakteryjny 1 um w 
odpowietrzniku połączony na stałe z aparatem do przetoczeń, 

dodatkowy filtr cząstkowy w komorze kroplowej 15um, zacisk do 
przerw w infuzji na drenie, dodatkowy port igłowy do podawania 
leków typu Y konektor wbudowany w linię, bez DEHP, ftalanów i 

lateksu (potwierdzone informacją na opakowaniu) 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

72 

Pakiet 11 
Prosimy Zamawiającego o. dopuszczenie jako równoważnego  filtra, 

który ma cechy zarówno filtra mechanicznego jaki i 
elektrostatycznego. Filtry te oprócz przechwytywania 

mechanicznego dodatkowo przyciągają cząsteczki bakterii i wirusów 
poprzez dodatnie i ujemne ładunki, posiadają dodatkowo efekt 

naładowanej powierzchni jak i  mechanizm do łapania kolizji jak w 
filtrze mechanicznym.  

Proponowane przez nas filtry są klinicznie równie skuteczne jak 
filtry mechaniczne.  
Parametry filtra : 

- skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji 
wirusowej >99,999%, 

- przestrzeń martwa 53ml 
- z portem bocznym do pomiaru kapnografii , 

- bariera mechaniczna w postaci celulozowego, higroskopowego  
wymiennika ciepła i wilgoci, 

- skuteczność nawilżania 32 mg/l H2O przy VT=500ml 
- zakres objętości oddechowej 150ml-1500ml 

Jednocześnie prosimy o odstąpienie od parametru utraty 
wilgotności gdyż zgodnie z naszą wiedzą parametr ten jest 

odwrotnością parametru nawilżania. 

Zgodnie z SIWZ 

73 

Pakiet 2 
Pytanie: 
Prosimy o wyjaśnienie czy pod zapisem” bez dodatkowych 
elementów na zewnątrz  kaniuli” Zamawiający miał na myśli kaniulę 
bezpieczną ze skrzydełkami ale bez portu bocznego czy też 
standardową kaniulę bezpieczną ze skrzydełkami i portem 
bocznym? 

Zgodnie z SIWZ 

74 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule bezpieczne z 3 

paskami widocznymi w RTG w rozmiarach 22G 0,9x25, 20G 1,1x25 i 
1,1x32, 18G 1,3x32 i 1,3x45? 

Zgodnie z SIWZ 

75 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 2 kaniul 

pochodzących od jednego producenta w celu łatwiejszej 
Zgodnie z SIWZ 

mailto:szpital@kopernik.lodz.pl
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identyfikacji? 

76 
Czy Zamawiający wymaga aby kaniule posiadały na koreczku portu 

bocznego logo producenta w celu łatwiejszej identyfikacji? 
Zgodnie z SIWZ 

77 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule wykonane z  

PTFE w rozmiarach 22g 0,9x25  i 20G 1,1x32, posiadające 2 paski 
RTG? Pozostałe parametry bez zmian. 

Zgodnie z SIWZ 

78 
Pakiet nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule 24G 

0,7x19 posiadające 2 paski RTG? 
Zgodnie z SIWZ 

79 

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 8 poz. 1 igły do 
punkcji mostka z regulacją w zakresie 30-50 mm i 55-75 mm, 
zdejmowalnym uchwytem motylkowym, ostrzem skośnym, 

łącznikiem Luer – Lock umożliwiającym podłączenie strzykawek o 
poj. 5-20 ml, mandrynem z mechanizmem uniemożliwiającym jego 

zamknięcie w odwróconej pozycji, igła wykonana z materiału o 
zwiększonej odporności mechanicznej opakowanie foliowo – 

papierowe zapobiegające uszkodzeniu igły. 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez poniższe zmiany poniższych 

terminów: 

a) Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 2 SIWZ 

 – do dnia  19 maja 2017 roku do godziny 10.00 

b) Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ  

– w dniu 19 maja 2017 roku o godzinie 11.00 

b) Termin wniesienia wadium:  

– do dnia 19 maja 2017 roku do godziny 10.00 

 

Z poważaniem 

 

 

Sporządziła: Ewa Grodzicka 
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