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DOBRZYŃSKA 

Wrocław 19.04.2019 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz 
materiałów opatrunkowych", numer referencyjny 29/P/19. 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018,poz.l986 z późń. zm) 
Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie nr 1 

Pakiet 1 poz.7 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody równoważnej okrągłej o całkowitej średnicy 
50mm z języczkiem ułatwiającym aplikację. Proponowany przez Państwa opis elektrody wprost opisuje konkretny 
wyrób konkretnego producenta. Elektroda EKG z o wymiarach 43mm x 51mm, okrągła z żelem ciekłym to nic 
innego jak elektroda FS-TF/6 Leonard Lang. 

Elektrody jednorazowe > do monitorowania > Elektroda EKG Skintact FS-TF /6 

Elektroda EKG Skintact FS-TF /6 
Producent: Leonard Lang 
Kod produktu: Elektroda 02FSTF 
Rozmiar: 43 x 51 mm 
Podłoże/k le j : pianka PE / wzmocniony klej 
Rodzaj żelu: ze! aekly / Aqua-Wfit 
Zastosowanie: Uniwersalne . 

Ilość w opakowaniu: 30 szt. / paczka * 1500 szt. / karton 

Opis produktu 

Jednorazowa, uniwersalna elektroda EKG SKINTACT FS-TF /6 o wymiarach 43x51 
firmy Leonard Lang. Eletoodą charakteryzuje najwyższa jakość, co zapewnia 
odpowiednia przyczepność. Opisywaną elektrodę stosuje się do monitorowana 
pacjentów, badań Hoitera jak i w próbach wysitcowych. Bardzo dobrze sprawdza ttą 
w ratownictwie i pogotowiu. Na jednym listku umieszczonych jest 6 elektrod. Czujnie 
Ag/AgCI. Elektroda spełnia standard EC12 normy ANSIMAMI dla jednorazowych 
elektrod EKG. 30 elektrod w jednej paczce, 1500 elektrod w kartonie. 

Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie 
ważnej, konkurencyjnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający określił parametry elektrody w taki 
sposób, że ofertę w przedmiotowym postępowaniu może złożyć wyłącznie dostawca sprzętu Leonard Lang. 
Wprowadzony opis elektrody ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż nie mając 
uzasadnienia merytorycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozbawia pozostałych 
wykonawców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi SIWZ. Na rynku są bowiem dostępne także inne 
elektrody o identycznych istotnych dla funkcji, jakie mają elektrody pełnić, parametrach. 

"Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie" 

telefon centrala: 71 77-47-700 1509001:2008 NIP 899-22-28-643 
sekretariat: 71 77-47-770 www.dobrzynska.wroc.pl Regon 930266152 
Fax: 71 77-47-771 email: sekretariat@dobtzynska.vwOC.pl Konto: BGK 79 1130 1033 0018 7991 3020 0002 

http://www.dobrzynska.wroc.pl
mailto:sekretariat@dobtzynska.vwOC.pl


Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej J ^ f t '1 c e n t r u m medyczne 
ul. Dobrzyńska 21/23,50-403 Wrocław m^^J DOBRZYŃSKA 

Odmowa dopuszczenia proponowanych przez nas wyrobów stanowi jawne naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy pzp 
zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję oraz art. 7 ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza 
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 
traktowanie wykonawców. 

Zatem wnioskujemy jak na wstępie o dopuszczenie elektrody równoważnej bądź też wydzielenie elektrody do 
innego pakietu. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 2 

Pakiet 1 poz. 6,7 

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk 
elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny 
jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania 
korzystniejszej ceny łącznej. 

Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 3 

Projekt umowy- §2 ust. 6 

Zwracamy się z prośba o sprecyzowanie częstotliwości dostaw w miesiącu. Pozwoli to nam oszacować koszty 
dostaw a tym samym zaproponować odpowiednią cenę sprzedaży. 

Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 4 

Dotyczy pkt III ust. 3 podpunkt 1) oraz pkt IV ust. 1 SIWZ. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w przedmiotowym 
postępowaniu? 

Uzasadnienie: 

Zamawiający umieścił w SIWZ dwie sprzeczne informacje. W pkt III ust. 3 podpkt 1) SIWZ Zamawiający dopuścił 
możliwość składania ofert częściowych, W pkt IV ust. 1 SIWZ Zamawiający wykluczył możliwość składania ofert 
częściowych. Prosimy o wskazanie, które postanowienie SIWZ jest wiążące. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących pakiety od 1-23. Nie dopuszcza składania 
ofert na poszczególne pozycje w ramach jednego pakietu. 

Pytanie nr 5 

Dotyczy pkt III ust. 3 podpkt 4) SIWZ, § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 4 Projektu umowy. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy oraz ewentualnej wymiany 
produktów wadliwych do 10 dni roboczych? 

Uzasadnienie: 

Prosimy o wskazanie terminu umożliwiającego należyte wywiązanie się ze wskazanych ww. zapisami obowiązków, 
bez ryzyka narażania się na odpowiedzialność związaną z niedochowaniem terminu dostawy. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 6 

Dotyczy § 6 ust. 2 Projektu Umowy. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu § 6 ust. 2 Projektu Umowy? 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowa ma być zawarta na czas w niej określony. Zgodnie z kwestionowanym zapisem § 6 ust. 
2 „po tym terminie wygasają wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy". Zapis sugeruje zatem, że 
jeżeli Zamawiający zamówi produkty w okresie obowiązywania umowy, ale ich dostawa miałaby przypadać po 
tym terminie, Wykonawca nie ma obowiązku jej realizowania. Podobnie, jeżeli Zamawiający w terminie 
obowiązywania umowy zamówi produkty, a Wykonawca dostarczy je również w tym terminie, ale termin 
płatności, który zgodnie z § 5 ust. 2 wynosi 30 dni, przypadnie po terminie obowiązywania umowy, Zamawiający 
będzie miał prawo za te produkty nie zapłacić. Wykonawca domyśla się, iż Zamawiającemu chodziło o to, że po 
dacie obowiązywania Umowy Zamawiający nie będzie składać więcej zamówień na jej podstawie, ale w jego 
ocenie w sposób wystarczający wynika to z zapisu § 6 ust. 1 i treść § 6 ust, 2 jest w tym wypadku zbędna. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 7 

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt a) i b) Projektu umowy. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wskazanych w § 7 ust. 1 pkt a) i b) Projektu 
umowy kar umownych za opóźnienie w dostawie lub wymianie wadliwego towaru do 0,5% wartości brutto 
niedostarczonego lub zareklamowanego towaru za dzień? -

Uzasadnienie: 

Złagodzenie postanowień dot. kar umownych może skłonić więcej firm do złożenia ofert w niniejszym 
postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen 
produktów. 

Zamawiający nie wyraża cgody 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 21, poz. 2_szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania 
wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom 
zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie 
pobierania rozmazów cytologicznych? 
Zamawiający wymaga szczoteczki opisanej w opisie przedmiotu zamówienia. 
Pytanie nr 9 

Pot. Pakietu 11. poz. 1-4 
Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem 
wapnia ? 

Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 10 
Prosimy o sprostowanie zapisów SIWZ w zakresie dopuszczenia złożenia ofert częściowych — występuje 
rozbieżność w zapisach SIWZ w części III pkt 3 ppkt 1 a zapisem w części IV pkt 1. 
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących pakiety od 1-23. Nie dopuszcza składania 
ofert na poszczególne pozycje w ramach jednego pakietu. 

Pytanie nr 11 

Projektu umowy: Dot. Par. 2 pkt 1 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający 
będzie składał okresowe zamówienia, określające każdorazowo nazwę zamawianego towaru, jego rodzaj i ilość 
według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. 
netto"? 

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. 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. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 12 

Dot. Par. 2 pkt. 7 

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości 
podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający rozważy możliwość dodania zapisu : „Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego zakresu ilościowo-asortymentowego nie więcej jednak niż o 
20% w porównaniu do ilości podanych w przetargu"? 

Zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie nr 13 

Dot. Par 7 pkt 1 ppkt a i b 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości brutto 
niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i do wartości 0,1 % wartości brutto towaru 
zareklamowanego w przypadku nie dokonania wymiany towaru za każdy dzień oczekiwania na wymianę, z uwagi 
na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? 

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar 
Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od 
Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może 
ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. 

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary 
umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się 
Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może 
przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 
5% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający 
narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 1825% wartości 
towaru. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 $ 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy 
zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo 
dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na 
zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć 
odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów. 

Zamawiający nie wyraża zgody. .. . ./ 
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Pytanie nr 14 

Dot. Par.3 pkt 5 

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapisów w tym punkcie o obowiązek dołączenia do zgłoszenia reklamacji w 
przypadku wystąpienia wad jakościowych próbek wadliwych produktów, co umożliwi wykonawcy rozpatrzenie 
reklamacji. 

Zamawiający "•• <dy. 

Pytanie nr 15 

Przedmiotu zamówienia zawartego w formularzu asortymentowo-cenowym: Pakiet zamknięty nr 7 — Dostawa 
probówek plastikowych i korków, poz. 5 

Ze względu na różny sposób konfekcjonowania wyrobów w różnych firmach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie innych wielkości opakowań niż te podane w formularzu cenowym. Oczywiście wszelkie przeliczenia 
pozostaną zgodne z Państwa wymaganiami w formularzu cenowym lub w formularzu cenowym zostaną 
odpowiednio naniesione poprawki w wielkości opakowań i ilości zamawianych sztuk, w taki sposób, aby całkowita 
ilość sztuk była zgodna z określonym w SIWZ zapotrzebowaniem na dany produkt: 

Dla pozycji 5 wykonawca zaoferowałby wówczas 140 opakowań probówek pakowanych po 500 szt.? 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 16 

Pakiet zamknięty nr 7 — Dostawa probówek plastikowych i korków, poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści probówki wykonane z tworzywa PS? 

Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji, wnosimy o 
przedłużenie terminu składania ofert o odpowiedni czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Dotyczy zapisów SIWZ: 
Pytanie nr 17 

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? 
Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z zapisami ustawy Pzp. 

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. 

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z zapisami ustawy Pzp, oraz obowiązującym prawem. 

Pytanie nr 19 

Dot. pakietu nr 23, poz. 1-3 

Pytanie nr 18 
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Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji 
w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu. 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był 
piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku? 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

"Czy ze względu na wykluczenie wprowadzenia w błąd użytkownika Zamawiający wymaga, aby znak CE 
umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym lub wewnątrz roli co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach 
Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010? Umieszczenie znaku CE 
na spawie rękawa papierowo - foliowego wprowadza w błąd sugerując, iż sam rękaw jest wyrobem gotowym, w 
rzeczywistości jest on półproduktem służącym do „wyprodukowania" przez Centralną sterylizatornię sterylnego 
wyrobu zapakowanego w rękaw. Niezależnie od tego czy proces sterylizacji przebiegł pomyślnie czy niepomyślnie 
wykorzystując rękawy z oznakowaniem CE na spawie rękawa Zamawiający otrzymuje wyrób gotowy, który jest 
oznakowany znakiem CE i w związku z tym spełnia wymagania dyrektywy, co jest niezgodne z stanem faktycznym 
dla wyrobów, dla których proces sterylizacji przebiegł niepomyślnie." 

Zamawi ijący oc ekuje od Wykonawców działań a [godnego z obowiązującymi przepisami prawa. 

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o 
powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2 zgodnie z normą PN 868? 

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. : 

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, 
termokurczliwą folią i widoczną etykietą opisującą rozmiar oraz datę produkcji i okres ważności? 

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. 

Pytanie nr 20 

Pakiet nr 5 
Poz. 15 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły do aspiracji szpiku kostnego 16G o długości 70-75mm, 
spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 
Zamawiający wyraża zgodę. 

Prosimy o wskazanie wymaganego rozmiaru nożyka do testów alergicznych. 
Zamawiający oczekuje ostrza końcówki blaszki 1 mm, 

Poz. 23-24 
Czy oferowane kaniule dożylne, ze względów na wymaganą aseptykę użytkowania, powinny być zabezpieczone 
koreczkami luer-lock, z trzpieniem zamykającym światło kaniuli, położonym poniżej własnej krawędzi? 
Nie. 
Poz. 27 
Czy opisany w siwz cyt. „filtr bakteryjny", to filtr o wielkości oczek 0,45pm, gwarantującej skuteczną filtrację 
bakteryjną dla szerokiego spectrum bakterii, przy zachowaniu optymalnych warunków pobierania różnego 
rodzaju leków? 

Poz. 19 

Tak. 
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Czy oferowane przyrządy do pobierania i aspiracji roztworów i leków, ze względu na długi czas ich użytkowania 
/także po wypakowaniu z opakowania jednostkowego/, powinny posiadać jakąkolwiek możliwość identyfikacji 
pochodzenia wyrobu medycznego np. poprzez oznaczenie na samym wyrobie minimum jednego z poniższych 
identyfikatorów: producent /logo/, nr serii, nr katalogowy? 
Zaoferowany asortyment powinien spełniać wymagania ustawy o Wyrobach medycznych oraz innych 
uregulowań prawnych stosowanych w jednostkach służby zdrowia odnoszących się do wyrobów medycznych. 

Czy oferowane przyrządy do pobierania i aspiracji roztworów i leków, powinny być przeznaczone zarówno do 
pojemników stojących /butelek/ jak i leżących /worków/? 
Jeżeli tak - to czy powinny posiadać mechanizm zabezpieczający przed wyciekaniem płynów po odłączeniu 
strzykawki, np. w postaci zastawki lub innego rozwiązania równoważnego wskazanego przez Zamawiającego, 
zarówno w pozycji stojącej jak i lezącej? 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie nr 21 

Pakiet nr 16 
Poz. 2-5 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawki dwuczęściowe, światowych liderów w ich 
produkcji - firm B/Braun (Niemcy) lub Becton-Dickinson /USA/, charakteryzujących się idealnym przesuwem tłoka 
przy zachowaniu pełnej szczelności charakterystycznej dla opisanych w siwz strzykawek trzyczęściowych. 
Strzykawki dwuczęściowe sq powszechnie stosowane w jednostkach służby zdrowia, a majqc na uwadze dyscyplinę 
finansów publicznych oraz różnicę cen rynkowych pomiędzy strzykawkami dwu i trzyczęściowymi, jak również 
identyczny stopień wykorzystania tego typu strzykawek przy wykonywaniu powszechnie stosowanych procedur 
medycznych, wnioskowane dopuszczenie nie tylko poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, ale także 
spowoduje obniżenie kosztów zwigzanych z wykonywaniem podstawowych procedur medycznych w Państwa ZOZ. 

Zamawiający nie dopuszcza. 

Poz. 5 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawki pakowane w opakowaniach a 80 lub 
lOOszt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 

imawiający wyi aża zgodą. 

Poz. 7-8 
Czy oferowane strzykawki, powinny być oryginalnymi strzykawkami producenta posiadanych pomp infuzyjnych 
Perfusor Compact, co gwarantuje prawidłowe współdziałanie zarówno strzykawek jak i samego urządzenia, a tym 
samym zapewnia w pełni precyzyjną podaż leku, zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi? 
Zamawiający oczekuje oryginalnych lub kompatybilnych strzykawek dostosowanych do pomp użytkowanych 
przez Zamawiającego, które nie spowodują utraty gwarancji urządzeń. 

Pytanie nr 22 . 

Pakiet nr 1, poz. 6: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowych EKG do badań holterowskich o 
wymiarach 36 mm x 48mm z podłożem z pianki PE, z żelem stałym, wyposażone w sensor Ag/AgCI, z mocnym 
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klejem? 
Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie nr 23 

Pakiet nr 1, poz. 7: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowych EKG do badań holterowskich o 
średnicy 43mm z podłożem z pianki PE, z żelem stałym, wyposażone w sensor Ag/AgCI, z mocnym klejem, takich 
jak dotychczasowo dostarczanych do Państwa jednostki? 
Z imawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 24 

Pakiet nr 1, poz. 7: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowych EKG do badań holterowskich o 
wymiarach 36 mm x 48mm z podłożem z pianki PE, z żelem stałym, wyposażone w sensor Ag/AgCI, z mocnym 
klejem? 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 25 

Pakiet nr 1, poz. 7: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowych EKG do badań holterowskich o 
średnicy 48mm z podłożem z pianki PE, z żelem stałym, wyposażone w sensor Ag/AgCI, z mocnym klejem? 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 26 

Pakiet nr 1, poz. 7: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowych EKG do badań holterowskich o 
wymiarach 42mm x 56mm z podłożem z pianki PE, z żelem stałym, wyposażone w sensor Ag/AgCI, z mocnym 
klejem, posiadające nacięcie? 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 27 

Pakiet nr 1, poz. 6 - poz.7 
Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowanie=50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 
ilości opakowań bądź dopuści podanie ceny jednostkowej asortymentu z dokładnością do czterech miejsc po 
przecinku? 
Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie nr 28 

Pakiet nr 1, poz. 9: 

Prosimy o dopuszczenie w przedmiotowej pozycji pasty o pojemności 228g spełniających wszelkie pozostałe 
parametry opisu SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 29 

Pakiet nr 6, poz. 1: 
Czy w związku z informacją od producenta opisywanych w SIWZ pojemników 0,51 o wycofaniu z oferty ww. 
asortymentu Zamawiający dopuści do wyceny w pozycji 1 owalnych pojemników wielkości 0,71 o parametrach: 

'Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie" 

elefon centrala: 71 77-47-700 ISO 9001:2008 NIP 899-22-28-643 
>ekretariat: 71 77-47-770 www.dobrzynska.wroc.pl Regon 930266152 
ax: 71 77-47-771 email: sekretariat#dobrzynska.wroc.pl Konto: BGK 7911301033 0018 7991 3020 0002 

http://www.dobrzynska.wroc.pl


Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej 
ul. Dobrzyńska 21/23,50-403 Wrocław 

średnica górna/dolna owal 100/95mm, wysokość 120mm, średnica otworu wrzutowego 40mm, spełniających 
pozostałe parametry opisu SIWZ? 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 30 

Pakiet nr 10, poz. 3: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji podkładu jednoiazowego użytku na rolce, bibułowo-
foliowego, 3-warstwowego, o szerokości 50 cm, perforacji co 50 cm i długości 50 m z odpowiednim przeliczeniem 
ilości wymaganych rolek, t j . 1040 rolek. 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 31 

Pakiet nr 10, poz. 4: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji podkładu chłonnego, higienicznego, zawierającego 
superabsorbent o właściwościach bakteriobójczych i antyseptycznych w kolorze białym, rozmiar 60x90 cm o 
chłonności 1150 ml. 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 32 

Pakiet nr 10, poz. 14: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji chusty trójkątnej bawełnianej o wymiarach 134x95x95cm. 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 33 

Pakiet nr 15, poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nożyki hematologiczne do pobrań krwi, nakłuć, zwykłe (w formie 
metalowej blaszki z ostrą końcówką) w opakowaniu=200 szt., o długości ostrza 2,5-3mrn? 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 34 

Pakiet nr 17, poz. 2: 
Czy nie doszło do oczywistej omyłki przy wskazaniu jednostki miary asortymentu? Czy Zamawiający dopuści 
wycenę za sztukę/butelkę? 

Tak, chodzi o 1 butelkę. 

Pakiet nr 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papieru do aparatu EKG w rozmiarze 210mm x 
20m z przeliczeniem na 120 rolek? 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 36 

Pakiet nr 1, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papieru w rozmiarze 112xl20xl50mm z 
przeliczeniem na 7 bloczków? 

Pytanie nr 35 
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Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 37 

Pakiet nr 1, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod w rozmiarze 31x45 mm? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 38 

Pakiet nr 1, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod w rozmiarze 49x51mm lub 45x43mm? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 39 

Pakiet nr 1, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasty przewodząco klejącej w słoiku o pojemności 
114g z przeliczeniem na 18szt? 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 40 

Pakiet nr 10 pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze uniwersalnym L? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 42 

Pakiet nr 10 pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w wkładem chłonnym wykonanym z waty i pulpy celulozowej o 
chłonności 1177ml? 
Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem posiadania superabsorbentu o właściwościach bakteriobójczych i 
antyseptycznych. 
Pytanie nr 43 

Pakiet nr 10 pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowany a'25szt? 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 44 

Pakiet nr 10 pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w wkładem chłonnym wyposażonym w superabsorbent umożliwiający 
trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukujący zapach o chłonności 1600 ml? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 45 

Pakiet nr 10 pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowany a'112szt? 
Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie nr 46 

Pakiet nr 10 pozycja 9 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwet z otworem o średnicy 6 cm? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 47 

Pakiet nr 10 pozycja 10 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwet z otworem o średnicy 5 cm i 6 cm? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 48 

Pakiet nr 10 pozycja 12 

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z materiału typu frotte i polichlorku winylu (frotte/PCV) w rozmiarze 

100 x 140cm? 

Zamawiający nie d< (puszcza. 

Pytanie nr 49 

Pakiet nr 10 pozycja 12 
Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie 
pozycji nr 12 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając 
złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu uzyskać korzystniejsze cenowo oferty. 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 50 

Pakiet nr 10 pozycja 14 
Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną w rozmiarze 130x96x96cm? 
Zamawiają) y dopuszcza, 

Pytanie nr 51 

Pakiet nr 10 pozycja 15 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 15 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy 
konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu 
uzyskać korzystniejsze cenowo oferty. 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 52 

Pakiet nr 10 pozycja 17 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ochraniaczy na obuwie pakowanych a'100szt. z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości opakowań? 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 53 

Pakiet nr 11, pozycja 1 - 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów powlekanych polikaprolaktonem i 
stearynianem wapnia przy zachowaniu pozostałych parametrów? 
Zamawiający dopuszcza, 

Pytanie nr 54 

Pakiet nr 13, pozycja 2,4 - Czy Zamawiający pod pojęciem opakowania szyn Kramera ma na myśli lszt? 
Tak, 
Pytanie nr 55 

Pakiet Nr 19, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max. 89 pg/g? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 56 

Pakiet Nr 19, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max. 50 pg/g? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 57 

Pakiet Nr 19, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści rękawice w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 58 

Pakiet 23 poz. 1,2,3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych o możliwości zgrzania w zakresie 
temperatur 180-220 ec? 
Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 59 

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 21, poz. 2_szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania 
wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom 
zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie 
pobierania rozmazów cytologicznych? 
. afnawiający wymaga szczoteczki opisanej wi opisie przedmiotu tamówiehia. 

Pytanie nr 60 

Pakiet 16, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę z rozszerzoną skalą 10-12 ml? 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 61 
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Pakiet 16, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę z rozszerzoną skalą 2-2,5 ml? 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 62 

Pakiet 16, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę z rozszerzoną skalą 5-6 ml? 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 63 

Pakiet 16, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę z rozszerzoną skalą 20-22 ml? 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 64 

Pakiet 16, poz. 8 
Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę z rozszerzoną skalą 50-60 ml? 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 65 

Dotyczy: Pakiet 7: 
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści korki pasujące do probówek z poz. 5, karbowane, idealnie zapewniające 
szczelność, wykonane z PE, o średnicy wewnętrznej ok. 12 mm w kolorze białym? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 66 

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści probówki o poj. 7 ml, z dnem stożkowym(wirówkowe) z kołnierzem i korkiem, 
probówki wykonane z PP, korek gładki, pełny, w kolorze neutralnym, wykonany z PE, wymiary probówki (śr. x 
wys.): 16mmx65mm? 
Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie nr 67 

Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści probówki okrągłodenne bez kołnierza, wykonane z PS o podwyższonej 
przeźroczystości, wymiary: 12x75, pakowane po 500 szt.? 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 68 

Pakiet nr 19, poz.4,5,6 
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga rękawic zarejestrowanych jako wyrób medyczny MDD 
93/42 EEC- kat. I oraz środek ochrony indywidualnej PPE 89/686 EEC - kat III (zgodnie z ich przeznaczeniem-
rękawice do podwyższonego ryzyka, jaki są procedury medyczne oraz badania laboratoryjne). 
Zamawiający wymaga. 

Pytanie nr 69 
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Pakiet nr 19, poz. 3 
SIWZ pkt III- Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3; 5)- dodatkowe wymagania Zamawiającego: 
Prosimy o zweryfikowanie czy nie zaszła omyłka i odstąpienie od spełniania wymogu normy EN 374 dla rękawic 
foliowych, gdyż te rękawice z racji swojego przeznaczenia i materiałów, z których są wykonane, nie mogą być 
używane do środków chemicznych, więc nie mogą spełniać także normy EN 374. 
Zamawiający odstępuje od postawionych wymogów dla rękawic foliowych 

Pytanie nr 70 

Pakiet nr 19, poz.3 
SIWZ pkt III- Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3; 5)- dodatkowe wymagania Zamawiającego: 
Prosimy o zweryfikowanie czy nie zaszła omyłka i odstąpienie od spełniania wymogów zawartych w tym punkcie, 
dla rękawic foliowych, które są jednorazowe, ale nie muszą być wyrobem medycznym. Materiał z jakiego są 
wykonane nie pozwala na spełnienie przez te rękawice wymaganych norm dla rękawic jednorazowych, w związku 
z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga rękawic foliowych zarejestrowanych jako środek 
ochrony indywidualnej - PPE 89/686 EEC Kat. I, 
Zamawiający odstępuje od postawionych wymogów dla rękawic foliowych. 

Pytanie nr 71 

Pakiet nr 19, poz.4 
Prosimy o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpudrowych, niesterylnych, podwójnie polimeryzowane 
z poziomem protein < 50 pg/g. 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 72 

Pakiet nr 19, poz.6 
Prosimy o dopuszczenie rękawic w rozmiarach: S, M, L, XL (zgodnie z rozmiarami stosowanymi przez 
Zamawiającego obecnie). 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 73 

Pytanie 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 19 w pozycji nr 1 rękawice lateksowe, sterylne, pudrowane 
posiadające nieznacznie różniący się od wymaganego poziom protein poniżej 40 pg/g. 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 74 

Pytanie 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 19 w pozycji nr 2 rękawice lateksowe, sterylne, bez 
pudrowe posiadające lepszy niższy poziom protein poniżej 15 pg/g. 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 75 

Pytanie 3 
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centrum medyczne 
DOBRZYŃSKA 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 19 rękawic medycznych zgodnych z normą EN 374 -1 (z wył. 
pkt 5.3.2) - 2 - 3 lub równoważną z wyłączeniem rękawic foliowych (pozycja nr 3), które nie są wyrobem 
medycznym. 
Zamawiający odstępuje od postawionych wymogów dla rękawic foliowych. 

Pytanie nr 76 

Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 
80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna 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. 

Pytanie nr 77 

Pytanie nr 2 

Prosimy o modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej 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 do ceny oferty nie ma 
wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie wyraża gody. ' ••' 

Pytanie nr 78 

Pytanie nr 3 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, „Nazwy 
producenta" jak również „numeru katalogowego" oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru 
katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a 
tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez 
Wykonawców - daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie 
zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że 
został zaoferowany wymagany asortyment. 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 79 

Pytanie nr 4 
Dotyczy wzoru umowy 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę r 
„Zamawiający będzie składał zamówienia według 

jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. ne 
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la dodanie do umowy sformułowania, iż 
bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia 
>tto"? 
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Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów 
przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości 
zamówienia w kwocie 150 zł. 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 80 

Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na 
które będzie składana oferta? 
Zgodnie z SIWZ. 

W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 
2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ) oraz 
planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach 
publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w 
zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie adresu e-mail, na który 
Wykonawca może przesyłać fakturę w formie elektronicznej. 
Namawiając y • ryi aźa zgodę. 

Pytanie nr 82 

Pakiet 16 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu zbiorczym po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości 
w formularzu asortymentowo-cenowym. 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Uwaga! Dotyczy pakietu nr 17- Dostawa materiałów do usg. 

W związku z użytkowaniem przez Zamawiającego aparatu USG marki Philips Affinity 50 będącego na gwarancji, 
prosimy o uwzględnienie w swoich ofertach żeiu do transmisji ultrasonograficznych, zalecanego przez 
producenta ww. urządzenia. 

Pytanie nr 81 

Pytanie nr 6 

tpecjłlitt* chorób wewnętrznych 
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