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 SAMODZIELNY PUBLICZNY  

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  

 MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

  I ADMINISTRACJI                                                                                           

w KATOWICACH  im. sierżanta Grzegorza Załogi  
 

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   email: zozmsw@zozmsw.katowice.pl Szpital i Przychodnia  MSWiA w Katowicach:  40-052 Katowice 

ul. Głowackiego 10   tel. (032) 7827200 
 

Kw.        /2019 

 

14.05.2019 r. 

 

 

W y k o n a w c y  

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

                                                  na  Dostawę staplerów, ładunków, klipsów, siatek 

                                                 przepuklinowych, portów, taśm, akcesoriów do stomii  

                                                                            dla SP ZOZ MSWiA w Katowicach 

                                                                                                         Nr ref. 14/2019 

 
 

 Szanowni Państwo, 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.  

Dz.U.2018 poz.1986 z późn. zm.) w poniższej  tabeli udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem 

wszystkim uczestnikom postępowania ,bez ujawniania źródła zapytania. 

 
 

Lp. Pytanie Odpowiedzi 

1.  

Czy Zamawiający w Części 2 poz.1 dopuści siatki przepuklinowe w rozm. 6x11cm 

lub 9x13cm? 
Zgodnie z SIWZ 

2.  

Czy Zamawiający w Części 3 wymaga, aby klipsy tytanowe typu Aesculap AG w 

rozmiarze ML spełniały następujące wymogi: Klips tytanowy do klipsownicy 

endoskopowej typu Aesculap AG w rozmiarze ML (średnio-duże) dł.8,10 x 9,10mm 

w kształcie podkowy o przekroju serca z zewnętrzną mikrostrukturą klipsa i 

wewnętrznym rowkowaniem, wykonane z niepirogennego tytanu, który gwarantuje 

odpowiedni poziom biokompatybilności. Pakowane w sterylnych magazynkach po 

4szt. lub 6szt. Magazynek z warstwą kleju, umożliwiający przyklejenie zasobnika 

np. do obłożenia.         W opakowaniu – wymagane min. 2 samoprzylepne kontrolki 

identyfikujące do wklejenia w protokole operacyjnym pacjenta, zawierające 

producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr serii. Oświadczenie producenta o 

możliwości stosowania klipsów u pacjenta poddawanego badaniu MRI do 3 Tesli i 

TK. 

Dopuszcza nie wymaga. 

3.  

Dotyczy SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony 

wymóg      art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do 

żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. 

Tak. Zamawiający uzna wymóg 

za spełniony jeżeli do oferty 

zostanie załączone oświadczenie 

o braku przynależności do grupy 

kapitałowej o treści zgodnej ze 

wzorem zamieszczonym w 

rozdziale II pkt 4 SIWZ. 

4.  

Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o  wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w 

trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. 

Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą 

kurierską. 

Zamawiający dopuszcza 

zawarcie umowy w trybie 

korespondencyjnym. 
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5.  

Pytanie 1 : część4, poz 1 

Czy Zamawiający dopuści jako produkt podskórny port do podawania leków o 

parametrach nie gorszych od wymaganych, Port z komorą tytanową, obudową 

wykonaną z polisulfonu z dwoma otworami do przyszycia portu. Wysokość portu 12 

mm, średnica podstawy 29,9mm, masa 6g, średnica membrany 12,5mm.  

Działanie produktu funkcjonalno - użytkowe określamy jako równoważne . 

Zgodnie z SIWZ 

6.  

Dotyczy części nr IV: 

 

Czy Zamawiający dopuści podskórny port do podawania leków z małymi otworami 

przeznaczonymi do przyszycia portu (wrastanie tkanki w ograniczonym stopniu), 

Zgodnie z SIWZ 

7.  

Czy Zamawiający dopuści podskórny port do podawania leków z poliuretanowym 

cewnikiem o średnicy wew. 1,0mm i średnicy zewnętrznej 1,9mm? 
Zgodnie z SIWZ 

8.  

Czy Zamawiający dopuści podskórny port do podawania leków o okrągłej postawie 

o średnicy 30,5mm; średnicy membrany 11,4mm; wysokości 14,7mm i masie 10g? 
Zgodnie z SIWZ 

9.  
część nr 1   : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera linowego z 

nożem o długości linii cięcia 59cm, długości linii zszywek 65cm ? 
Zgodnie z SIWZ 

10.  
część nr 6   : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o grubości 22G i  

długości 30mm, stosowanej przez Zamawiającego?  
Zgodnie z SIWZ 

11.  

Część 2 poz. 1-3 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania siatek pakowanych bez składania 

powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, pojedynczo w podwójne opakowanie  

papierowo foliowe posiadające etykietkę samoprzylepną z możliwością wklejenia do 

protokołu? 

Dopuszcza nie wymaga 

12.  

Część 2 poz. 1-3 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów o biozgodności (wg normy 

zharmonizowanej PN-EN ISO 10993-1: 2004) w zakresie: 

-cytotoksyczności (met. pośrednią); 

-reaktywności śródskórnej; 

-alergenności (met. opatrunku okluzyjnego); 

-genotoksyczności i rakotwórczości; 

-lokalny efekt poimplantacyjny 

-toksyczność subchroniczna 

-toksyczność chroniczna 

- toksyczność ostra. 

Zamawiający oczekuje złożenia 

oferty w której oferowany przedmiot 

spełnia wymogi obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie obrotu 

wyrobów medycznych. 

13.  

Część 5 poz. 1 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania taśmy pakowanej w podwójne 

opakowanie  papierowo foliowe posiadające etykietkę samoprzylepną z możliwością 

wklejenia do protokołu? 

Dopuszcza nie wymaga 
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14.  

Część 5 poz. 1 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów o biozgodności (wg normy 

zharmonizowanej PN-EN ISO 10993-1: 2004) w zakresie: 

-cytotoksyczności (met. pośrednią); 

-reaktywności śródskórnej; 

-alergenności (met. opatrunku okluzyjnego); 

-genotoksyczności i rakotwórczości; 

-lokalny efekt poimplantacyjny 

-toksyczność subchroniczna 

-toksyczność chroniczna 

-toksyczność ostra. 

Zamawiający oczekuje złożenia 

oferty w której oferowany przedmiot 

spełnia wymogi obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie obrotu 

wyrobów medycznych. 

15.  

Pytania dot. projektu umowy:  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt a) wzoru umowy słowa „1% 

wynagrodzenia umownego brutto danej części zamówienia, określonego w § 5 ust. 3 

umowy” zostały zastąpione wyrażeniem „1% wynagrodzenia umownego brutto 

niezrealizowanej części zamówienia”? 

Nie 

16.  

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt a) wzoru umowy słowo 

„opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 
Nie 

17.  

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt a) wzoru umowy zostały dodane 

słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”? W razie 

odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na 

obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 8 ust. 1 

wzoru umowy? 

Nie 

18.  

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt b) wzoru umowy słowa „10% 

wynagrodzenia umownego” zostały zastąpione słowami „10% wynagrodzenia za 

niezrealizowaną część umowy”? 

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od 

wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W 

przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu 

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

wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać 

wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w 

rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności 

wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Nie 

19.  

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie 

o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający 

pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? 

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe 

jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do 

należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje 

wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania 

umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne 

dla obu stron. 

Nie 
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20.  

Czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie istotnych postanowień umowy w § 9 

ust. 2 o zapis: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmieni się cena brutto 

wyrobów zawartych w umowie, natomiast ceny netto pozostaną bez zmian”? 

Nie 

21.  

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy 

sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 2 projektu 

umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

Nie 

22.  

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji 

postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust 1:  

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

 

a)w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto danej części zamówienia, 

określonego w § 5 ust. 3 umowy - za każdy dzień opóźnienia względem terminów 

wskazanych w harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 3 

ust. 6 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto danej części 

zamówienia, której dotyczy opóźnienie względem terminów wskazanych w 

harmonogramie dostaw lub terminu głównego 

 

b)w wysokości 10 % wynagrodzenia niezrealizowanej części umowy brutto 

określonej w § 5 ust. 3 tiret trzecie umowy - w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z SIWZ   

 

 

 

 

 

 

 

 Zgodnie z SIWZ 

 

 

 

23.  

Czy Zamawiający w projekcie umowy § 7 ust. 2 i 3 wydłuży termin na rozpatrzenie 

reklamacji przez wykonawcę oraz, w przypadku uwzględnienia reklamacji, taki sam 

termin na wymianę towaru wadliwego na towar zgodny z umową do 72 godzin? 

Nie 

24.  

Czy Zamawiający w projekcie umowy § 8 ust. 1 lit. a zmieni wysokość kar na 0,2%  

wartości wynagrodzenia brutto danej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia 

w dostawie? 
Nie 

25.  

Czy Zamawiający w projekcie umowy § 8 ust. 1 lit. b zmieni wysokość kar na 5% 

wysokości wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia przez 

zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy? 
Nie 

26.  

Czy Zamawiający w projekcie umowy § 8 ust. 2 zmieni zapis i w przypadku 

odstąpienia od umowy, wezwie wykonawcę do należytej realizacji umowy w 

określonym terminie, i dopiero wówczas naliczy kary umownej w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto, w przypadkach wymienionych w powyższym 

postanowieniu umownym. 

Nie 

27.  

Czy Zamawiający w projekcie umowy § 8 ust. 2 lit. b zmieni zapis zamawiający jest 

uprawniony do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w przypadku, gdy  

wykonawca na wezwanie zamawiającego nie wymieni wadliwego towaru w terminie 

7 dni od uznania reklamacji. 

Nie 

 

Z poważaniem 

 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach 

                                                                                                                              dr n.med. Piotr Grazda 

 


