
 

 

Katowice, dnia 02.11.2015 r. 
 
 

ZP/4083/15        Uczestnicy postępowania  
przetargowego 
w s z y s c y  

 

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety. 
 
 

W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  
 
Pyt. 1 Pakiet XII poz. 9 

Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganych  ilości żelu do EKG oraz ilości żelu do USG 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 2 Wzór umowy §7 pkt. 2,3 

Prosimy o wydłużenie terminu uzupełnienia braków  i wymianu towaru na wolny od wad do 5-7 dni. 
Termin 2 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem 
reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności. Pozostawienie zapisu  
w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle obowiązujących 
przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa  
o świadczenie niemożliwe jest nieważna). 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 3 Wzór umowy § 8 ust 1a , 1b 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych  w przypadku zwłoki w dostarczeniu 
towaru do części niedostarczonej partii towaru zamiast kwoty 50 zł dziennie tj. w § 8 ust. 1a i 1b projektu 
umowy zamiast zwrotu „50 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” wpisanie zwrotu: „ 0,5%wartości 
brutto niezrealizowanej dostawy” oraz zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia 
terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z 
powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany 
Wskazanie 50 zł kary za dzień opóźnienia z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do 
szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami 
umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu 
Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana 
powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara 
umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego 
wzbogacenia wierzyciela”. 
Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w 
trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy karą 50 zł dziennie ( przy 
wysokości faktur ok 100-200 zł patrząc historycznie) w przypadku zwłoki w dostawie jedynie części 
umowy (partii towaru) jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona 
w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary 
umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji 
kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania. 
 Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu 
realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu 



 

 

zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu 
umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z 
art. 488  § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest 
umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia 
sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego 
świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za 
niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli 
jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez 
drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego 
świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia 
wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw 
w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru 
rezygnować. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 4 Wzór umowy § 8 ust 1c 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części 
niezrealizowanej umowy zamiast wartości 15.000 zł przekraczającej znacząco wartość pakietu, w którym 
chcemy złożyć ofertę, tj. w § 8 ust. 1c projektu umowy zamiast zwrotu „15 000,00 zł” wpisanie zwrotu: 
„wartości brutto niezrealizowanej części umowy” 
Wskazanie 15000,00 zł kary za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital 
może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w 
sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 
29.12.1978r., IV CR 440/798)  “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w 
stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu 
odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. 
Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach 
zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis 
kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich 
klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. 
Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w 
przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. 
Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie 
można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym 
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu 
takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie 
na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej 
części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, 
bowiem jego ewentualna  szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia 
części umowy. 

Odp.: Zamawiający, informuje, że zapis § 8 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: „za wypowiedzenie umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara umowna w wysokości 10% wartości brutto umowy, tj.: 
_________ zł.   . 

Pyt. 5 Wzór umowy §9 ust. 1a) 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów czy w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie 
ulegnie cena brutto? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  



 

 

Pyt. 6 Pakiet XXII:  
Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka w opisie dla poz. 4-6 gdyż na rynku dostępne są nici 
powlekane albo poliglikonatem albo stearynianem wapnia , czy zamiast „i” nie powinno być „lub” ? 
Alternatywnie prosimy o dopuszczenie nici powlekanych poliglikonatem. 

Odp.: W związku z omyłką pisarską Zamawiający zmienia ww. zapis na prawidłowy. 
Pyt. 7 Pakiet XXII :  

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka w opisie dla poz. 9 gdyż na rynku dostępne są taśmy o 
długości 60 cm z igłą tępą 45, 65 lub 85 mm  ? 

Odp.: W związku z omyłką pisarską Zamawiający zmienia ww. zapis na prawidłowy. 
Pyt. 8 dotyczy pakietu nr 7, poz. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cewników wykonanych z lateksu o długości 35cm z 2 otworami 
bocznymi ?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 9 dotyczy pakietu nr 10, poz. 7  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cewników wykonanych z lateksu ? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 10 Dotyczy pakietu 20 poz. 1,2,4,6 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z podwójnym zabezpieczeniem przed 
wysunięciem się tłoka ? 

Odp.: Zamawiający informuje, że w poz. 1, 2 i 4 wymaga zaoferowania strzykawek z podwójnym lub 
pojedynczym zabezpieczeniem przed wysunięciem się tłoka, natomiast w poz. 6 wymagane jest 
zaoferowanie strzykawek  z podwójnym zabezpieczeniem przed wysunięciem się tłoka.  

Pyt. 11 Dotyczy pakietu 20 poz. 1,2,4,6 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z informacją o braku ftalanów na opakowaniu 
jednostkowym (pojedyncza sztuka)? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych strzykawek, ale nie wymaga.  
Pyt. 12 Dotyczy pakietu 20 poz. 1,2,4,6 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie strzykawki z nazwą producenta na cylindrze? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych strzykawek, ale nie wymaga. 
Pyt. 13 Dotyczy pakietu 20 poz. 1,2,4,6 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza 
sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych strzykawek, ale nie wymaga. 
Pyt. 14 dotyczy pakietu nr 20, poz. 24 

Czy Zamawiający określając długość komory kroplowej miał na myśli jej część przezroczystą ? 
Odp.: Tak. 
Pyt. 15 dotyczy pakietu nr 20, poz. 27 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul produkcji Vygon o poniższym opisie ? W 
przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie w/w pozycji z pakietu. 
Kaniula   z  cewnikiem  z  PTFE  ( podwójnie oczyszczony teflon )  i  zastawką antyzwrotną  silikonową . 
Wkłucie z dodatkowym portem iniekcyjnym – zabezpieczonym  obrotowym - samo domykającym się 
koreczkiem  z oznaczeniem  Logo producenta  kaniuli  na korpusie , koreczek   w kolorze odpowiadającym 
międzynarodowemu kodowi  rozmiarów..  Cewnik  kontrastujący  w  RTG , cienkościenny   o  gładkiej  
powierzchni oraz gładkich – wyprofilowanych krawędziach – dopasowujący się szczelnie do mandrynu  
(atraumatyczne i płynne przejście przez  skórę i  ścianę naczynia krwionośnego ) oraz dopasowujący się do 
naczynia pod wpływem  temperatury.  Wkłucie pakowane w sztywny –szczelny  blister – pack  dokładnie 



 

 

dopasowany do kształtu wkłucia (mała objętość  opakowania )  ,  na opakowaniu informacje o materiale z 
jakiego wykonana jest kaniula , informacja o braku zawartości LATEXU , data ważności , wszystkie 
parametry kaniuli :  rozmiar , średnica. zew. , długość kaniuli , przepływ , oraz piktogram wskazujący 
miejsce otwarcia. )  
Rozmiar :  
22G ( 0,9 ) ,   dł. - 25mm , przepływ :   
36ml/min.                                                                                                                                
20G  ( 1,1 ) ,   dł. - 32mm , przepływ :  
60ml/min.                                                                                                                              
18G  ( 1,3 ) ,   dł. - 45mm , przepływ :  
90ml/min.                                                                                                                 
17G  ( 1,5 ) ,   dł.- 45mm , przepływ  :  
140ml/min.                                                                                                                              
16G  ( 1,7 ) ,   dł.- 45mm , przepływ :  
180ml/min.                                                                                                                                
14G  ( 2,1 ) ,   dł.- 45mm , przepływ :  240ml/min.                                           

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 16 dotyczy pakietu nr 20, poz. 28 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul produkcji Vygon o poniższym opisie ? W 
przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie w/w pozycji z pakietu. 
Kaniula  z  cewnikiem  z  PTFE  ( podwójnie oczyszczony teflon )  i  zastawką antyzwrotną  silikonową  
Wkłucie z dodatkowym portem iniekcyjnym – zabezpieczonym  obrotowym - samo domykającym się 
koreczkiem z oznaczeniem z Logo producenta  kaniul na korpusie ,    w kolorze odpowiadającym 
międzynarodowemu kodowi  rozmiarów. Cewnik  widoczny – kontrastujący w RTG , cienkościenny   o  
gładkiej powierzchni oraz gładkich wyprofilowanych  krawędziach – dopasowujący się szczelnie do 
mandrynu  ( zapewnia atraumatyczne i płynne przejście przez  skórę i  ścianę naczynia ) oraz 
dopasowujący się do naczynia pod wpływem  temperatury.  System zabezpieczający przed zakłuciem i 
rozpryskiwaniem się krwi z kolorowym oznaczeniem wg standardów ISO, plastikowo- metalowy, nie 
zmieniająca techniki założenia Wkłucie pakowane w sztywny –szczelny  blister – pack dokładnie 
dopasowany do kształtu wkłucia (mała objętość  opakowania )  na opakowaniu informacje o materiale z 
jakiego wykonana jest kaniula , informacja o braku zawartości LATEXU , data ważności , wszystkie 
parametry kaniuli :  rozmiar , średnica. zew. , długość kaniuli , przepływ , oraz piktogram wskazujący 
miejsce otwarcia. ) 
Rozmiar : 
22G ( 0,9 ) , dł. 25mm , przepływ :  
36ml/min                                                                                                            
20G ( 1,1 ) , dł. 32mm , przepływ :  
60ml/min                                                                                                           
18G ( 1,3 ) , dł. 45mm , przepływ :  
90ml/min                                                                                                                                         
17G ( 1,5 ) , dł. 45mm , przepływ :  
125ml/min                                                                                                                                
16G ( 1,7 ) , dł. 45mm , przepływ :  180ml/min                                                                                                 
14G ( 2,1 ) , dł. 45mm , przepływ :  270ml/min 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 17 dotyczy pakietu nr 20, poz. 27, 28 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia do oferty opublikowanych badań klinicznych ? 



 

 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 18 dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? 
Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do 
udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym 
np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: 
zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 19 dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy 
rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia 
zgodności towaru z zamówieniem? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 20 dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu 
Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie 
wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 21 dotyczy SIWZ 

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien 
być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga, aby 
dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się 
środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 22 dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, 
czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 23 pakiet IX 

W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej glukometru będącej 
zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, informujemy że paski danej marki są 
kompatybilne wyłącznie z glukometrami tej samej marki, wobec czego taki opis faworyzowałby 
wybranego producenta i ograniczał konkurencję asortymentowo cenową, do wyrobów konkretnego 
wytwórcy, nadając mu wyłączność na kształtowanie ceny oferty, samodzielnie lub poprzez podmioty 
pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych. Czy Zamawiający kierując się dyscypliną 
finansów publicznych i postępując zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29 Ustawy) dopuszcza złożenie oferty w 
postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych 
glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego – tj. nieodpłatnego użyczenia, dzierżawy lub 
wliczenia w cenę pasków) charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: 
a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej 
ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o 
niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-
FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu we krwi; d) Kapilara samozasysająca krew - 
wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s; f) Dobrze 
oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej 
szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z 



 

 

opuszek palców, a także krwi żylnej i tętniczej; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą 
płynów kontrolnych w 2 stężeniach (normalnym i wysokim); h) Możliwość wykorzystania każdego 
opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie zawiera 2 fiolki x 25 pasków); i) zakres 
wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy 
ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym 
zakresie;  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pasków do 
glukometrów, a nie dostawa glukometrów wraz z paskami. Zamawiający informuje również, że posiada 
glukometry iXell i nie zamierza ich w tej chwili wymieniać. Dostawa pasków do glukometrów iXell 
możliwa jest przez wielu Wykonawców, którzy posiadają je w swojej ofercie. Zamawiający wymaga 
zaoferowania pasków kompatybilnych z posiadanymi glukometrami. 

Pyt. 24 pakiet IX  
Czy Zamawiający dopuści paski testowe z możliwością podawania wyników liczbowych pomiaru w 
wąskim zakresie 20-500mg/dl lub 20-525mg/dl – ze względu na swój błąd pomiarowy takie paski mogą nie 
wskazać żadnego wyniku już przy stężeniu glukozy od 450 mg/dl w górę? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 25 pakiet IX  

Czy Zamawiający wymaga aby oferentem była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni bezzwłoczny 
transport i dostarczanie towaru w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  
Pyt. 26 pakiet IX  

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych z zakresem hematokrytu 20-60%, standardowym dla 
nowszych modeli pasków? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 27 pakiet IX  

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z funkcją automatycznego 
wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku – taka funkcja istotnie obniża możliwość kontaktu personelu 
z materiałem biologicznym pacjenta? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 28 pakiet IX  

Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z instrukcjami maksymalny błąd pomiarowy pasków testowych nie 
przekraczał ±15mg/dl dla stężeń glukozy <100mg/dl i ±15% dla stężeń glukozy >100mg/dl, zgodnie z 
zaleceniami klinicznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?  

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 29 pakiet IX  

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były zgodnie z instrukcjami 
przeznaczone do wykonywania pomiarów we krwi żylnej i kapilarnej? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.  
Pyt. 30 pakiet IX  
  Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometrów, wymagających sprawdzania 

poprawności uzyskania wyników za pomocą płynu kontrolnego za każdym razem gdy wynik testu poziomu 
glukozy jest wyższy lub niższy od normalnego? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.  
Pyt. 31 pakiet IX  

 Czy Zamawiający dopuści paski testowe bez automatycznego odrzucania możliwości wykonania pomiaru 
w chwili, w której próbka krwi pobrana przez pasek jest zbyt mała? Niezależne badania pokazują, że 



 

 

wykonanie pomiaru z wykorzystaniem zbyt małej próbki krwi przez paski testowe do glukometrów 
skutkuje uzyskaniem zafałszowanego wyniku. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 32 pakiet IX  

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z sygnalizacją pobrania zbyt 
małej próbki krwi za pomocą specjalnego komunikatu na wyświetlaczu? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 33 pakiet IX  
  Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych kodowanych za pomocą chipa lub klucza kodującego? 

Kodowanie wydłuża pracę i może być źródłem błędów wynikających z wprowadzenia lub wybrania 
nieprawidłowego kodu dla danej serii pasków. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 34 pakiet IX  

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych zapakowanych indywidualnie? Konieczność 
odpakowywania każdego paska z osobna wydłuży i utrudni pracę personelu Zamawiającego, 
wykonującego rutynowo pomiary glikemii u wielu pacjentów w tym samym czasie. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 35 pakiet IX  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych z enzymem interferującym z tlenem? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 36 pakiet IX  

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym 
refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do siedziby Zamawiającego? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
Pyt. 37 pakiet IX  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych, w których zgodnie z instrukcją obsługi 
glukometru mogą potencjalnie wystąpić problemy z napełnieniem paska testowego krwią? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.  
Pyt. 38 Pakiet Nr XIII, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
ilości? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, w związku z czym zmianie ulega formularz ofertowy. 
Pyt. 39 Czy zamawiający  w pakiecie XIII dopuści nakłuwacz jednorazowy o głębokości nakłucia 1,5 mm i 

średnicy ostrza 28G, który zapewnia uzyskanie z palca wystarczającej objętości krwi potrzebnej do 
wykonania różnego rodzaju badań? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 40 Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający w sposób dyskryminujący opisał przedmiot zamówienia w 

pakiecie nr 9 wskazując na konkretną markę pasków do glukometrów, a pomijając minimalne wymagania 
dające obraz realnych oczekiwań co do oferowanego produktu a mianowicie: iXell – wytwarzanych przez 
firmę Genexo. Opisanie przedmiotu zamówienia przy użyciu nazw własnych i znaków towarowych nie 
dopuszczając rozwiązań równoważnych jest czynnością niezgodą z art. 29 ust 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, należy traktować jako naruszenie w/w art., godzące w zasadę uczciwej konkurencji oraz 
równoważnego traktowania wykonawców. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje się, że 
dyskryminacja bezpośrednia przejawia się gdy zamawiający używa do opisu oznaczeń konkretnego 
producenta lub produktu.   



 

 

W związku z powyższym proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 9 produktu równoważnego posiadającego 
takie same właściwości funkcjonalne jak te, które zostały określone w SIWZ. Jednocześnie zobowiązujemy 
się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczymy Zamawiającemu wymaganą ilość glukometrów 
kompatybilnych z oferowanymi paskami, spełniających następujące parametry:  autokodowanie, kapilara 
do automatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, 
możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, standard ISO 15197:2013, o dokładności 
95% indywidualnych wyników glukozy w zakresie ± 15 mg/dl przy stężeniu glukozy � 100  mg/dl i ± 15% 
przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl, temperatura przechowywania pasków 4-30oC, temperatura wykonania 
pomiaru 10-40oC, ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, zakres 
hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikrolitra, czas 
pomiaru 5 sekund, brak kontaktu krwi z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 
pomiarów, bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA, 
opakowania pasków po 50 szt., stabilność po otwarciu opakowania wynosząca 3 miesiące. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pasków do 
glukometrów, a nie dostawa glukometrów wraz z paskami. Zamawiający informuje również, że posiada 
glukometry iXell i nie zamierza ich w tej chwili wymieniać. Dostawa pasków do glukometrów iXell 
możliwa jest przez wielu Wykonawców, którzy posiadają je w swojej ofercie. Zamawiający wymaga 
zaoferowania pasków kompatybilnych z posiadanymi glukometrami. 

Pyt. 41 czy zamawiający w pakiecie XX pozycji 22 dopuści Przyrząd do pobierania leków z filtrem 
antybakteryjnym 0,45 µm z nieruchomą osłoną otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką, logo producenta 
na opakowaniu jednostkowym 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 42 czy zamawiający dopuści w pakiecie nr XX pozycji 28 Kaniula od 0,9 do 2,1 wykonana z podwójnie 

oczyszczonego teflonu, z samo domykającym się korkiem portu bocznego,  
z zastawką antyzwrotną zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, wyposażona w 
automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający 
rozpryskiwaniu się krwi, z wtopionymi na całej długości kaniuli paskami rtg.  Pakowana w sztywne 
opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości.   

 W rozmiarach: 
0,9 x 25 mm o przepływie: 36 ml/min 
1,1 x 32 mm o przepływie: 60 ml/min 
1,3 x 45 mm o przepływie: 90 ml/min 
1,5 x 45 mm o przepływie: 125 ml/min 
1,7 x 45 mm o przepływie: 180 ml/min 
2,1 x 45 mm o przepływie: 270 ml/min 
Uzasadnienie: dopuszczenie w/w sprzętu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej, a przede 
wszystkim jakościowej. Zastawkę w przyrządach do pobierania posiada tylko jedna firma i uniemożliwia to 
złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej z wysokiej jakości sprzętem medycznym  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 43 Czy w § 3 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę i dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy  poprzez 

wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku 
bankowego Wykonawcy. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 



 

 

Pyt. 44 W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia 
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na 
rozpatrzenie reklamacji 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 45 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek zamówienia cyklicznego –  kara umowna w 

wysokości 50 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia 4 po dniu złożenia danego 
zamówienia cyklicznego,  jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia 

b)    za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiejkolwiek reklamacji złożonej na podstawie umowy –  
kara umowna w wysokości 50 zł. za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia, licząc od dnia 3 po dniu 
złożenia danej reklamacji, lecz nie więcej niż 1.000,00 zł. przy jednej reklamacji. 

c)    za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara umowna w 
wysokości 10.000,00 zł.    

Odp.: Zamawiający, informuje, że zapis § 8 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: „za wypowiedzenie umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara umowna w wysokości 10% wartości brutto umowy, tj.: 
_________ zł, natomiast w pozostałym zakresie, tj. § 8 ust. 1 lit. a) i lit. b), podtrzymuje zapisy we wzorze 
umowy.    

Pyt. 46 Pakiet nr 3, pozycja 1 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 1 do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie większej ilości 
konkurencyjnych ofert? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 47 Pakiet nr VII, pozycja 8 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 8 do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie większej ilości 
konkurencyjnych ofert? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 48 Pakiet nr VIII, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu raz z perforacją krzyżową o długości 14cm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 49 Pakiet nr VIII, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania  pola operacyjnego o śr. 4,45/6,50mm(wew./zew.) w 
opakowaniu papier-folia? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 50 Pakiet nr VIII, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania  pola operacyjnego ze zdejmowalną osłoną chroniącą 
delikatne narządy o śr. 3,8/7,59/11,85mm (wew./zew.) w opakowaniu papier-folia? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 51 Pakiet nr VIII, pozycja 12 

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka zapakowany wewnętrznie w torebkę foliową i papier-folia, 
spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 52 Pakiet nr XI, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a’75szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 



 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy w SIWZ dopuszczają taką możliwość. 
Pyt. 53 Pakiet nr XI, poz. 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z zadania XI i utworzenie z niej odrębnego 
zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert 
większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 54 Pakiet nr XII, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG 56mmx42mm z nacięciem prostym, spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 55 Pytania do umowy: 

§8 ust. 1a: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 50 zł na 1% wartości 
niezrealizowanego części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 56 Pytania do umowy: 

§8 ust. 1a-b: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie wyrażenia „dzień opóźnienia” na „dzień zwłoki”? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 57 Pytania do umowy: 

§8 ust. 1b: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 50 zł na 1% wartości 
reklamowanego asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 58 Pytania do umowy: 
 §8 ust. 1c: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej za wypowiedzenie umowy z 
15 000,00 zł na 10% wartości niezrealizowanej części umowy? 

Odp.: Zamawiający, informuje, że zapis § 8 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: „za wypowiedzenie umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara umowna w wysokości 10% wartości brutto umowy, tj.: 
_________ zł.    

Pyt. 59 Pytania do SIWZ:  
Pakiet nr VII, poz. 6: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  wydzielenie w/w pozycji ?  Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli 
na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod 
względem ilościowym i jakościowym 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 60 Pytania do SIWZ:  

Pakiet nr VIII, poz. 9: 
Czy Zamawiający miał na myśli ł ączniki do drenów Y o średnicach zakończeń 7mm, 9mm i 11mm? 

Odp.: Tak.  
Pyt. 61 Pytania do SIWZ:  

Pakiet nr X, poz. 7: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  wydzielenie w/w pozycji ?  Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli 
na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod 
względem ilościowym i jakościowym 



 

 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 62 Pytania do SIWZ:  

Pakiet nr XIII, poz. 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego rodzaju nakłuwaczy w rozmiarze 1,8mm (igła 
21G) spełniający pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? 

Odp.: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania nakłuwaczy o parametrach  podanych w opisie 
przedmiotu zamówienia (proponowany przez Wykonawcę rozmiar nakłuwacza mieści się w wymaganym 
w SIWZ zakresie rozmiarów). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę nakłuwaczy w kilku 
rozmiarach mieszczących się w wymaganym zakresie rozmiarów,  Zamawiający będzie miał prawo 
wyboru rozmiaru zamawianych nakłuwaczy. 

Pyt. 63 Pytania do SIWZ:  
Pakiet nr XX, poz. 1-2, 4: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek o pojedynczym zabezpieczeniem przed 
wypadnięciem tłoka, spełniających pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?   

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych strzykawek. 
Pyt. 64 Pytania do SIWZ:  

Pakiet nr XX, poz. 3, 5: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek o foliowym mankiecie wyraźnie 
odznaczonym od części papierowej, bez przetłoczenia, pozwalającym na łatwe otwieranie opakowania , 
spełniających pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych strzykawek. 
Pyt. 65 Pytania do SIWZ:  

SIWZ rozdział IX 2.11 b: 
Czy  nie zaszła omyłka pisarska  i  Zamawiający wymaga karty katalogowej dla pakietu XX poz. 17 
zamiast poz. 15? 

Odp.: W związku z omyłką pisarską pkt 2.11 lit. b) w Rozdz. IX SIWZ otrzymuje brzmienie: „karta katalogowa 
wyrobu zawierająca zapis potwierdzający brak zawartości PCV – dotyczy Pakietu XX  poz. 9 i poz. 17”  

Pyt. 66 Pytania do SIWZ:  
Pakiet nr XX, poz. 27-28: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  wydzielenie w/w pozycji ?  Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli 
na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod 
względem ilościowym i jakościowym 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 67 Pakiet 20 poz.1, poz.2,poz.4, poz.6,poz.7, poz.8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu w/w asortymentu pozwoli to na 
złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu na pozyskaniu korzystnych ofert. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 68 Pakiet 20 poz. 6  

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji strzykawki pakowane po 80 szt. z możliwością przeliczenia w 
formularzu cenowym. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  
Pyt. 69 Pakiet 20, poz. 23, poz.24 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu w/w asortymentu pozwoli to na 
złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu na pozyskaniu korzystnych ofert 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 70 Pakiet 20 poz. 23, poz. 24 



 

 

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycjach przyrządów do infuzji i transfuzji z logo producenta na 
zaciskaczu w celu bezpośredniej identyfikacji wyrobu medycznego w każdym momencie wykonywanej 
procedury. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych przyrządów, ale nie wymaga.  
Pyt. 71 Pakiet 20  poz.23, poz.24 

Czy Zamawiający w/w pozycjach dla przyrządów do infuzji i transfuzji mając na uwadze bezpieczeństwo 
personelu medycznego przed zakłuciami  będzie wymagał zabezpieczenie igły biorczej po użyciu. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych przyrządów, ale nie wymaga. 
Pyt. 72 Dotyczy pakietu nr XX poz. 3 

Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w postępowaniu przetargowym bezpiecznej trzyczęściowej 
strzykawki o poj. 5 ml z podłączeniem Luer-Lock, jednorazowego użytku, cylinder i tłok wykonany z 
polipropylenu, tłok, uszczelniony elementem wykonanym z gumy medycznej bez zawartości lateksu 
pokrytej olejem silikonowym. Wyposażona w dodatkową sztywną zewnętrzną osłonę z systemem 
zabezpieczającym igłę przed przypadkowym zakłuciem po użyciu. Osłona zabezpieczająca igłę na całej jej 
długości po użyciu aktywowana, automatycznie bez użycia siły. Słyszalny i wyczuwalny proces 
zakończenia procedury – kliknięcie. Opakowanie blister folia-papier, graficzna instrukcja obsługi na 
opakowaniu zbiorczym. Opakowanie fabryczne `100szt. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych strzykawek. 
Pyt. 73 Dotyczy pakietu nr XX poz. 5 

Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w postępowaniu przetargowym bezpiecznej trzyczęściowej 
strzykawkio poj. 10 ml z podłączeniem Luer-Lock, jednorazowego użytku, cylinder i tłok wykonany z 
polipropylenu, tłok, uszczelniony elementem wykonanym z gumy medycznej bez zawartości lateksu 
pokrytej olejem silikonowym. Wyposażona w dodatkową sztywną zewnętrzną osłonę z systemem 
zabezpieczającym igłę przed przypadkowym zakłuciem po użyciu. Osłona zabezpieczająca igłę na całej jej 
długości po użyciu aktywowana, automatycznie bez użycia siły. Słyszalny i wyczuwalny proces 
zakończenia procedury – kliknięcie. Opakowanie blister folia-papier, graficzna instrukcja obsługi na 
opakowaniu zbiorczym. Opakowanie fabryczne `100szt. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych strzykawek. 
 

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ 
w sposób określony w odpowiedziach na pytania Wykonawców.   

 
Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, nowy termin składania ofert 

zostaje wyznaczony na dzień 05.11.2015 r. na godz. 1000. Ostateczny termin składania wadium: 05.11.2015 r. godz. 
1000, dokument, o którym mowa w Rozdz. XII pkt 3 SIWZ nie może być sporządzony później niż do dnia 
05.11.2015 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2015 r. o godz. 1100. 

 

 
Z poważaniem 

 
 

         Prezes Zarządu 
 

                    mgr inż. Krzysztof Zaczek 
                                                  

 


