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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

im. sierżanta Grzegorza Załogi 

w KATOWICACH 

Siedziba Zakładu: 40-052  Katowice  ul. Głowackiego 10 

tel. (032) 7827305   tel. centrala (032) 7827200   fax. (032) 7827300 

 

 
Regon:  271241038    NIP:  634-23-09-181  KRS:0000011889   www.zozmsw.katowice.pl, email: zozmsw@zozmsw.katowice.pl SP ZOZ  MSWiA w 
Katowicach:  40-052 Katowice  ul. Głowackiego 10   tel. (032) 7827200 

 

L.Dz. Kw. 3531/18 

 

14.06.2018 

 

W y k o n a w c y    

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego  

na  dostawę materiałów jednorazowych  dla   

SP ZOZ MSWiA w Katowicach 

nr sprawy  13/18 

 

Szanowni Państwo, 

 

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” 

z późn. zm. uprzejmie informuję, iż skierowano do nas zapytania. W poniższej  tabelce, 

przedstawiamy treść zapytań wraz z odpowiedziami. 

 

Lp. Pytanie Odpowiedzi 

1.  

Dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku 

przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do 

żadnej grupy kapitałowej? 

 

Tak dopuszcza 

http://www.zozmsw.katowice.pl/
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2.  

Pakiet  nr.18 Wyroby medyczne. 

Poz.1. 

Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom 

wewnątrzszpitalnym, zaleca się  stosowanie materiałów o właściwościach 

antybakteryjnych (Obwieszczenie z dnia 28. 10.2015r,) celem zapobiegania 

zakażeniom krzyżowym(wewnątrz szpitalnym) 

Czy Zamawiający dopuści  system do odsysania o właściwościach 

antybakteryjnych , charakteryzujący się następującymi cechami użytkowymi: 

– wkłady  jednorazowego użytku ze zintegrowaną pokrywą, uszczelniane 

automatycznie po włączeniu ssania, z filtrem hydrofobowo-antybakteryjnym 

zapobiegającym wypływowi wydzieliny do źródła  ssania, posiadające w pokrywie 

dwa króćce: pacjenta i próżni, współpraca z dowolnym źródłem ssania; króciec 

pacjenta jest gładki, rozszerzający się, dostosowany do drenów o różnej średnicy 

;port pacjenta jest tak zaprojektowany, że zapewnia ochronę przeciw bryzgową; 

wkłady  wyposażone w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu; 

pozostałe jak w siwz. 

 

Zgoda zamawiającego umożliwi  zaoferowanie  najnowocześniejszego na rynku 

systemu do odsysania, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię 

produkcji wkładów i kanistrów(co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi) 

który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom 

wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. 

Oferowany system charakteryzuje się prostotą i bezpieczeństwem użytkowania. 

Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne  kanistry(o 

właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki w 

przypadku wybrania naszej oferty. 

 

Dopuszcza ,ale nie wymaga 

3.  

 Pakiet nr 4, poz.4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie 

handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych 

opakowań. 

Tak 

4.  

Pakiet 4, poz.5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie 

handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych 

opakowań. 

Tak 

5.  

Pakiet 4, poz. 3,4,5,7 

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w 

pakiecie 4 wydzieli pozycje: 3,4,5,7 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. 

Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom 

biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał  wybór z 

pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen. 

Nie 

6.  

Pakiet 6, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie 

handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych 

opakowań. 

Tak 
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7.  

Pakiet 6, poz.2 

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany 

ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk 

rolkowy, obłe z dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek 

włókninowy, saszetka środka myjącego? 

Nie 

8.  

Pakiet 14, poz.1 

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze 

mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 

1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania 

w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?  

Dopuszcza, ale nie wymaga 

9.  

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na 

uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności 

przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem do pakietu nr 16 

lp.1. jakiej pojemności worki laparoskopowe jednorazowego użytku Zamawiający 

ma na myśli ? 

Worki  200 ml 

10.  

Pakiet nr 1, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowania a’70 szt. z przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

 

Tak z zaokrągleniem w górę do 

pełnych opakowań 

11.  

Pakiet nr 2, pozycja 6 

Czy Zamawiający dopuści kaniulę pomarańczową 14G? 

 

Tak 

12.  

Pakiet nr 2, pozycja 10 

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,1 różową? 

 

Tak 

13.  

Pakiet nr 2, pozycja 11 

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,3 zieloną? 

 

Tak 

14.  

Pakiet nr 2, pozycja 12 

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,5 białą? 

 

Tak 

15.  

Pakiet nr 4, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowania a’90 szt. z przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

 

Tak z zaokrągleniem w górę do 

pełnych opakowań 

16.  

Pakiet nr 5, pozycja 15 

Czy Zamawiający dopuści cewnik sterylny? 

 

Dopuszcza, ale nie wymaga 

17.  

Pakiet nr 6, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o poj. 1500ml? 

 

Tak 
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18.  

Pakiet nr 9, pozycja 12 

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 107 x 23? 

 

Nie 

19.  

Pakiet nr 14, pozycja 1 

Czy Zamawiający oczekuje worka z zastawką antyzwrotną, dzięki której nie ma 

możliwości wydostania się zapachu i treści na zewnątrz? 

 

Dopuszcza, ale nie wymaga 

20.  

Pakiet nr 11 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 11 w pozycji 1 

oraz 2 kołnierza ortopedycznego, przeznaczonego dla jednego pacjenta, który jest 

sztywnym kołnierzem stabilizującym oraz usztywniającym kręgosłup szyjny w 

neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednoczęściowym. Specjalnie zaprojektowany 

kształt pozwala na podparcie głowy   w co najmniej trzech najbardziej 

newralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. 

Kołnierze zostały wykonane z pianki polietylenowej, z zamkniętymi komórkami 

aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc. oraz o wysokiej 

gęstości z pianką co zapewnia opatentowane wsparcie podbródka. Regulacja wielu 

wysokości pasuje niemal dla wszystkich dorosłych (4 pozycje) i dzieci (3 pozycje). 

Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do 

tchawicy i kontrolę tętna   na tętnicach szyjnych. Konstrukcja kołnierza zapewnia 

komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Jest nietoksyczny, hipoalergiczna 

pianka redukuje podrażniani skóry. Nie posiada lateksu. Jest łatwo zmywalny. 

Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG 

oraz kompatybilne z CT   i MRI.  

Tak 

21.  

Pakiet nr 1 poz. 1 - 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych z 

rozszerzona skala o 20 %. 

Tak 

22.  

Pakiet  nr 1 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawek pakowanych po 

80 szt. jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na przeliczenie opakowań w 

formularzu asortymentowo- cenowym. 

Tak z zaokrągleniem w górę do 

pełnych opakowań 

23.  

Pakiet  nr 1 poz. 5 

Czy Zamawiający wymaga strzykawki Janeta poj. 100 ml z podwójną skala 

pomiarowa. 

Nie wymaga, ale dopuszcza 

24.  

Pakiet nr 1 poz.15-17 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu powoli 

na złożenie oferty większej liczbie wykonawców , a Państwu na pozyskanie 

korzystnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie. 

Nie 

25.  

Pakiet nr 2 poz. 1-6 

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji kaniuli dożylnej wykonanej z 

termoplastycznego materiału teflonu FEP, wyposażona w cztery paski widoczne w 

RTG. 

Dopuszcza, ale nie wymaga 

26.  

Pakiet nr 2 poz. 1-6 

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji kaniuli dożylnej wykonanej 

biokompatybilnego poliuretanu wyposażonej w cztery paski widoczne w RTG. 

Dopuszcza, ale nie wymaga 
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27.  

Pakiet nr 2 poz. 7-8 

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycjach kaniuli dziecięcej ze zdejmowanym 

uchwytem. 

Dopuszcza, ale nie wymaga 

28.  

Pakiet nr 2 poz. 7-8 

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycjach kaniuli dziecięcej wykowanej z FEP 

widocznej w promieniach RTG. 

Dopuszcza, ale nie wymaga 

29.  

Pakiet nr 2 poz. 7-8 

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycjach kaniuli dziecięcej wykowanej z PUR 

widocznej w promieniach RTG. 

Dopuszcza, ale nie wymaga 

30.  

Pakiet nr 2 poz. 9 

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji koreczka do kaniuli z trzpieniem poniżej 

jego krawędzi, gwarantuje to aseptykę pracy dla personelu medycznego. 

Dopuszcza, ale nie wymaga 

31.  

Pakiet nr 2 poz. 10. 

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji kaniuli bezpiecznej z automatycznym 

plastikowym mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem. 

Dopuszcza, ale nie wymaga 

32.  

Pakiet 3 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji aparat do przetaczania płynów                    

w opakowaniu folia. 

Tak 

33.  

Pakiet 3 poz. 1 

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji aparatu do przetaczania płynów w 

opakowaniu kolorystycznym niebieskim, tak jak oznacza się infuzję. 

Tak 

34.  

Pakiet nr 3 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji przyrząd do przetaczania płynów  z igłą 

biorczą dwukanałową z komorą kroplową dł. 50 mm, z  miejscem na dren w 

zaciskaczu rolkowym o długości drenu 150 cm. 

Dopuszcza, ale nie wymaga 

35.  

Pakiet nr 3 poz. 2 

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji aparatu do przetaczania krwi bez ftalanów. Dopuszcza, ale nie wymaga 

36.  

Pakiet nr 3 poz. 1-2 

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji nadrukowanej słownie informacji długość 

drenu 150 cm na opakowaniu jednostkowym. 

Dopuszcza, ale nie wymaga 

37.  

 

Pakiet nr 4 poz. 1-2 

Prosimy Zmawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa 

zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na 

wydzielony asortyment. 

Nie 

38.  

Pakiet nr 6 poz. 1 

Prosimy Zmawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa 

zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na 

wydzielony asortyment. 

Nie 

39.  

Pakiet 9 poz. 8,9,11 

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. 

Tak z zaokrągleniem w górę do 

pełnych opakowań 
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40.  

Projekt umowy- §2 ust. 6.1 

Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 2 ust. 6.1. Proponowany zapis 

umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne 

jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości 

poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym 

zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera 

bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, 

stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, 

która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten 

sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje 

towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. 

Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu 

zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, 

samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest 

niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp. 

Zgodnie z SIWZ 

41.  

Projekt umowy- §2 ust. 7 

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do 

realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości 

pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez 

wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie 

stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej 

(sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest 

zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo 

opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień 

publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej 

na stronie UZP).  

Zgodnie z SIWZ 

42.  

Projekt umowy- §3 ust. 2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru 

po uznaniu reklamacji z 1 na 5-7 dni roboczych. 

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać 

zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie 

reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego 

też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 1 dnia jest trudne 

do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w 

świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia 

niemożliwego. 

Zgodnie z SIWZ 
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43.  

Projekt umowy- §5 pkt. 1.1) i - §5 pkt. 2 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od 

umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. 

w § 5 ust. 1 projektu umowy zamiast zwrotu „10% ceny oferty ” wpisanie zwrotu: 

„wartości brutto niezrealizowanej części umowy” 

 

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy 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. 

Zamawiający wyraża zgodę 
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44.  

Projekt umowy- §5 pkt. 1.2) 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 5 ust. 1.2?) umowy poprzez zmianę 

wysokości kary umownej z 20% na 1-5% i 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 .....% niezrealizowanej dostawy za opóźnienie z dostarczeniem 

zamówionej/wymianie (wybrać) 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/wymiany wadliwego towaru (wybrać) przez Szpital towaru w 

trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy .....% 

wartością niezrealizowanego zamówienia w przypadku zwłoki 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.  

Zgodnie z SIWZ 

45.  

Pytanie 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 8 pozycji nr 1 rękawiczki 

diagnostyczne nitrylowe w opakowaniach a’ 200 sztuk z przeliczeniem 

zamawianej ilości opakowań. 

Tak 

46.  

Pytanie 2 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w pakiecie nr 8 pozycji nr 3 

oczekuje rękawiczek diagnostycznych lateksowych pudrowanych czy 

bezpudrowych? 

Pudrowane 

47.  

Pytanie 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 8 pozycji nr 4 rękawiczki 

lateksowe o grubości na palcu dla pojedynczej ścianki 0,36mm. 
Zgodnie z SIWZ 

48.  

Pytania do umowy: 

§4, pkt. 4 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu umowy w taki sposób, aby w 

przypadku zmiany stawki podatku VAT umożliwić zmianę ceny asortymentu - 

zmianie ulegałaby cena brutto asortymentu, a cena netto pozostawałaby bez zmian. 

Zmiana dotyczyłaby również potencjalnego podwyższenia ceny spowodowanego 

ewentualnymi zmianami stawki VAT. 

Zgodnie z SIWZ 
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49.  

§5 punkt 1.2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z ww. punktu z 

20% na 2% wartości niezrealizowanego                         w terminie zamówienia 

częściowego za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru? 

Zgodnie z SIWZ 

50.  

Pytania do SIWZ: 

Pakiet nr 4, poz. 4: 

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do podawania leków w 

opakowaniach handlowych=75 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 

ilości opakowań na 240 opakowań? 

Tak z zaokrągleniem w górę do 

pełnych opakowań 

51.  

Pytanie 1 dotyczy Pakietu nr 19, Poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu  jednorazowy uchwyt elektrody 

monopolarnej od europejskiego producenta, z dwoma przyciskami, kablem 3,2m 

(Dodatkowy atut), wtyczką pinową, elektrodą lancet owalny , który jest 

kompatybilny z Diatermia elektrochirurgiczną EMED, posiadaną przez 

zamawiającego. 

Zgodnie z SIWZ 

52.  

Pytanie 2 dotyczy Pakietu nr 19, Poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu jednorazową elektrodę neutralną o 

powierzchni czynnej 107cm2, od europejskiego producenta, z REM - funkcją 

antyoparzeniową, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ. 

Zgodnie z SIWZ 

 

zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert – określony w Rozdziale 12 SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA 

I OTWARCIA OFERT 

który otrzymuje brzmienie: 

 

12.1. Wskazanie miejsca i terminu składania oferty. 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

im. Grzegorza Załogi w Katowicach,  

ul. Kilińskiego 42,  40-052 KATOWICE 

Dział Zamówień Publicznych 

do dnia 20 czerwca 2018 r. do godziny 10:00 

12.2. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.  
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20  czerwca 2018r. o godz. 10:15 

w siedzibie Zamawiającego, tj.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

im. Grzegorza Załogi w Katowicach,  

Dział Zamówień Publicznych  

ul. Kilińskiego 42,  40-052  KATOWICE  

 

W związku z powyższymi zmianami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącymi do zmiany treści Ogłoszenia 

o zamówieniu działając, na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1) Prawa zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY przekazuje do Biuletynu 

Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu Nr 500133415-N-2018; zamieszczonego w dniu 13.06.2018 r.  

w Biuletynie Zamówień Publicznych.                                                   
     

      Z poważaniem: 

        

      

 
  


