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ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości poniżej 221 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla 

Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 

 

I. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1579) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 
 

W toku  postępowania  zostały  zadane  następujące  pytania  i prośby o wyjaśnienia dotyczące  treści  Specyfikacji  
Istotnych  Warunków  Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1 Pakiet nr 3 

 
Pakiet nr 3 – Czy można zaoferować zestaw do torakotomii bez drenu ssącego CH 30 z dwoma końcówkami żeńskimi, 
spełniający pozostałe wymagania z s.i.w.z.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 9 zestaw do torakotomii bez drenu ssącego CH 30 z dwoma końcówkami 
żeńskimi, spełniający pozostałe wymagania z s.i.w.z.  
 
 
Pytanie nr 2 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego zestawu do koronarografii bez probówki o składzie: 

1. Prześcieradło angiograficzne – 1szt 

- dwuwarstwowe, jałowe, wzmocnione 

- rozm. 350-240cm 

- cztery otwory z przylepcem, umożliwiające nakłucie tętnicy promieniowej i udowej (lewa i prawa strona) 

- przezroczysta folia z prawej i lewej strony wzdłuż prześcieradła 

- środek wzmocniony, dodatkowa warstwa  

2. Fartuchy operacyjne – 2 szt 

- jednorazowe, jałowe, wzmocnione 

- rozm. „ L” –(125cm) – zgodnie z dopuszczoną przez Zamawiającego w siwz tolerancją  

3. Serweta absorbcyjna  rozm .- 40cm x 60 cm – 1 szt  

4. Foliowy pokrowiec okrągły  z gumką o średnicy 40-50 cm  - 1 szt 

5. Foliowy pokrowiec z gumką (osłona) o rozm. Min.80-90cm(gumka na krótszej krawędzi)  - 1 szt 

6. Miska okrągła poj. 1litr, z przeznaczeniem do roztw. Heparyny – 1 szt 

7. Ręczniki papierowe, wchłanialne – 2 szt. 
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 8. Kompresy gazowe 17 nitkowe 12 warstwowe rozm. 10cm x 10 cm  - 50 szt ( na rynku nie występują 

kompresy 18 warstwowe) 

9. Ostrze nr 11 bezpieczne zintegrowane z rączką – 1 szt 

10. Strzykawka 20ml dokręcana – 1 szt 

11. Strzykawka 20ml Luer –1 szt 

12. Strzykawka 10ml Luer – 2 szt 

13. Strzykawka 5ml Luer –1 szt 

14. Serweta dwuwarstwowa – 1 szt 

Rozm  150cm x 150cm – do przykrycia stolika zabiegowego, jednocześnie jest opakowaniem. 

 

Probówka jest wyrobem produkowanym tylko przez jedną firmę i dopisanie jej do składu zestawu znacznie 

ogranicza konkurencyjność postępowania, a co za tym idzie może spowodować wzrost oferowanej ceny. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający  podtrzymuje zapisy siwz. 

 
pytania dotyczące umowy 

1. 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”? 

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. 

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. e) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto całej 

umowy (według stanu na dzień naruszenia)” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto 

towaru, którego dotyczą niedostarczone dokumenty”? 

 
Uzasadnione jest aby kara umowna za niedostarczenie dokumentów była naliczana od wartości towaru, 
którego dotyczą niedostarczone dokumenty, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara 
umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru, którego dotyczą niedostarczone 
dokumenty, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. 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 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający  podtrzymuje zapisy siwz. 
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 II. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie 
internetowej. 

 
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie: 
 

1. Zmianie ulega nazwa postępowania: 

  

Było: 

 

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

poniżej 221 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego 

Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 

 
Zamawiający zmienia na: 
 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

poniżej 221 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego 

Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 

 

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmiany 
poniższych terminów:  
 
a) Termin składania ofert  
– do dnia ___.03.2018 roku do godziny 10.00  
b) Termin otwarcia ofert  
– w dniu ___.03.2018 roku o godzinie 11.00 

 

 

 
Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 
 
 

Z poważaniem, 
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