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SPS – V. 262.31.2018 
 
     
                                     Wg rozdzielnika  
  
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku  do Szpitala 
Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/21/D/18). 
  

1. Pakiet 6. Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie 6 pozycji 3 zestaw do jejunostomii zawierający: 
silikonowy cewnik, całkowicie kontrastujący w Rtg – 60 cm o średnicy 2,0 x 3,2 mm, 
wprowadzacz typu desilet, igła typu Alene 10 Fr, końcówka uciskowa, igła punkcyjną 17 G 
98mm i dwa łączniki żeńsko –żeńskie? Ewentualnie wydzieli do oddzielnego pakietu z 
parametrami, które są w specyfikacji? 
Odpowiedź : Nie.  

2. Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 7 Zamawiający wymaga zaoferowa-
nia razem z igłami w dzierżawie na czas trwania umowy aparat do automatycznej biopsji gruboi-
głowej Pro-Mag Ultra o  parametrach : 
- dwa łatwo zwalnianie spusty, z dwóch stron działa ( przednie płaskie, tylnie w dźwigni 
naciągającej),umożliwiające operowanie jedna ręką 
- zapadka zabezpieczająca przed przypadkowym zwolnieniem spustu 
- łatwość odzyskania próbki, bez konieczności wyjmowania igły z działa 
- skok igły 25 mm 
- naciąganie mechanizmu za pomocą dźwigni z tyłu aparatu 
- igły o średnicach od 14 do 20 G, długości od 10 do 30 cm, ze zintegrowanym separatorem 
zapewniającym stabilność oraz poprawne działanie aparatu. 
Odpowiedź : Tak.  

3. Pakiet 20 poz. 1 (dot. Papieru HpM2483A 210mmx300mmx200mm). Czy papier w ww. pozy-
cji ma być z nadrukiem czy bez? 
Odpowiedź : Z nadrukiem . 

4. Pakiet 20 poz. 2, 3. Czy Zamawiający wymaga w ww. pozycjach papieru oryginalnego, czy też 
dopuszcza papier kompatybilny, tj. producenta innego niż producent aparatu? 
Odpowiedź : zamawiający dopuszcza papier kompatybilny . 

5. Pakiet 20 poz. 2,3. W przypadku, gdy Zamawiający oczekuje wyłącznie papierów oryginalnych, 
zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu załączenia próbek do po-
wyższych pozycji na rzecz przedłożenia katalogów do papierów w wyżej wymienionych pozy-
cjach. Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych producenta tzn. najlepszych jakościowo 
także ma pewność z jakiego typu asortymentem będzie miał do czynienia. 
Odpowiedź : j. w.  



6. Pakiet 20 poz. 4, 5. Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla 
opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokład-
nością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, propono-
wane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 
50 szt. elektrod .  

7. Pakiet 20 poz. 5. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod okrą-
głych o średnicy 30mm na podłożu z pianki . 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  

8. Pakiet 20 poz. 5. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elek-
trod o średnicy 40 mm przy pozostałych parametrach bez zmian 
Odpowiedź : Nie.  

9. Pakiet 20 poz. 5. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elek-
trod o rozmiarze 36x42 okrągłej na podłożu pianki z języczkiem ułatwiającym aplikację 
Odpowiedź : Nie 

10. Pakiet 20 poz. 5. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elek-
trod o rozmiarze 36x40 mm na podłożu pianki kwadratowej o zaokrąglonych bokach z języcz-
kiem ułatwiającym aplikację. 
Odpowiedź : Nie 

11. Projekt Umowy §1 ust.3 . Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w opisie przedmiotu zamó-
wienia z § 1 ust. 3 Projektu Umowy wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ 
na sporządzenie oferty i poprawnego przeprowadzenia postępowania, poprzez określenie mini-
malnego progu realizacji zamówienia. Niewskazanie tego kluczowego elementu dla wymaganego 
przepisami Pzp konkretnego i wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia, czyni je sza-
cunkowym i niedookreślonym, przenosząc na wykonawców składających oferty ciężar jego doo-
kreślenia. Realizacja nakazanej przez Krajową Izbę Odwoławczą w sentencji wyroku z dnia 8 
stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia, musi po-
legać na określeniu realnych, minimalnych wartości zamówień, które na pewno, a nie jedynie 
przypuszczalnie, zostaną wykonane przez Zamawiającego, oczywiście z uwzględnieniem oko-
liczności mogących wpływać na jego zmniejszone zapotrzebowanie na przedmiotowe wyroby. W 
świetle powyższej argumentacji, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 1 ust. 3 na 
poniższy.  
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana 
wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”. 

            Odpowiedź : Ze  względu na specyfikę pracy szpitala Zamawiający nie wyraża zgody.  
12. Projekt Umowy §1 ust.5 . Prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa 

na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych 
procedur przetargowych przez Zamawiającego. 
Odpowiedź : Umowa może zostać przedłużona aneksem w przypadku gdy ilości nie zostaną wy-
korzystane, termin przedłużenia zostanie określony w aneksie.  

13. Dotyczy pakiet nr 22, poz. 9. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający w pakiecie nr 22, poz. 9 
miał na myśli 1300 rolek czy 1300 szt. pojedynczych listków w rolce? 
Odpowiedź : 1 300 rolek . 

14. Dotyczy treści SIWZ. Czy Zamawiający  uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 
PZP , jeżeli wykonawca  który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne 
oświadczenie wraz z ofertą ? 
Odpowiedź : Tak.  

15. Pytanie dot. Pakietu nr 103. Czy w Pakiecie nr 103 Zamawiający dopuści stentgrafty wy-
łącznie z powłoką heparynową, o średnicach: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 13 mm (pozostałe parame-
try bez zmian) ? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 

16. pakiet nr 2 poz. 5 . Ze względu na fakt , że strzykawki są niepodzielne 1 op = 5 szt Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania zawierającego 5 sztuk (2 op = 10 
sztuk) ? 
Odpowiedź : Pakiet 2 poz. 5 dot. woreczków do pobierania próbek moczu a nie strzykawek .  



17. Dotyczy przedmiotu umowy (pakiet nr 14). Czy Zamawiający uwzględni możliwość realizacji 
składanych zamówień cząstkowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów 
w opakowaniach zbiorczych? Wyroby będące przedmiotem zamówienia (pakiet nr 14) dystry-
buowane są w opakowaniach zbiorczych odpowiednio po 20 sztuk (zestawy wkładów wielora-
zowego użytku – zestaw dwunastogodzinny) oraz 50 sztuk (sterylne dreny jednorazowego 
użytku). Ze względów m.in. bezpieczeństwa nie jest możliwa dekompletacja tych opakowań 
(konfekcjonowanie). W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie możliwość realizacji 
składanych zamówień cząstkowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów 
w opakowaniach zbiorczych, np. poprzez dodanie odpowiedniego zapisu do § 3 wzoru umowy: 
„Zamówienia będą składane na ilości odpowiadające krotnościom ilości towarów w opakowa-
niach zbiorczych (jeśli dotyczy).” 
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis w pakiecie 14 . 

18. Dotyczy zapisu § 7 ust. 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wy-
sokości kar umownych określonych § 7 ust. 1 myślnik 1. i 3. z 10 % do 5% wartości netto 
niezrealizowanej części umowy gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy, oraz w 
przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  
w przypadkach określonych w § 9 ust. 3 umowy?Przewidziane we wzorze umowy kary są nie-
współmiernie wysokie do zawinienia Wykonawcy, co jest sprzeczne z regulacjami prawnymi 
w tym zakresie. Wobec tego istotnym jest, aby kary umowne zostały zmiarkowane do wysoko-
ści umożliwiającej im pełnienie funkcji dyscyplinująco – represyjnej, gdyż mają one mobilizo-
wać Wykonawcę do prawidłowej realizacji ustalonych warunków umowy, nie stanowią nato-
miast odszkodowania. Wskazane w pełni zostanie spełnione przy ustaleniu kar umownych w 
zaproponowanym powyżej kształcie.Jednocześnie wprowadzenie możliwości żądania przez 
Wykonawcę kary umownej od Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z powodu 
okoliczności za które odpowiada Zamawiający, pozwoli na zachowanie zasady równego trak-
towania stron umowy. 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  

19. Pakiet 15 . Czy w Pozycji 1 Pakietu 15 Zamawiający dopuści złożenie oferty na zestaw do po-
dawania kontrastu przy pomocy pompy infuzyjnej (wstrzykiwacza kontrastu) Optistar LE, w 
pełni z nią kompatybilny, składający się z: 
2 szt. strzykawek 60 ml z tłokiem gumowym 
2 szt. adapterów łączących strzykawki z przedłużaczem (ostrza typu spike) 
dwutorowego, przezroczystego przedłużacza o długości 250 cm, wytrzymującego ciśnienie do 
350 PSI, z jednym zaworkiem zwrotnym i z trójnikiem w kształcie litery Y, wyposażonym w 
dwa różnej długości ramiona: +/– 8 cm (dla odgałęzienia po stronie kontrastu) oraz +/– 15 cm 
(dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl) ?  
UZASADNIENIE: Opisane w Pytaniu 1 zestawy dostarczane są w ogromnych ilościach (setki 
tysięcy), od około 10 lat, do Użytkowników pomp do podawania kontrastu Optistar na terenie 
Polski, bez żadnych reklamacji czy zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników. Do grona stałych 
Odbiorców wyżej opisanych zestawów należą m.in. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wro-
cławiu, Centrum Onkologii Instytut Oddział w Krakowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Instytut 
Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii 
i Traumatologii w Łodzi, Szpital Specjalistyczny w Tarnowie, Uniwersyteckie Centrum Kli-
niczne w Gdańsku, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu i wiele innych, wiodących pla-
cówek służby zdrowia.Wyspecyfikowana w pytaniu RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trój-
nika „Y” złącza niskiego ciśnienia, będącego elementem składowym omawianych zestawów 
strzykawek do pompy Optistar LE, jest czynnikiem niezmiernie istotnym. Odchodzące bezpo-
średnio do głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, krótsze odgałęzienie 
trójnika „Y” (+/– 8 cm), pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ścian-
kach takiego odgałęzienia po podaniu środka cieniującego (zestawy jednorazowego użytku pod-
legają utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, że utylizacji podlegać także 
musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika „Y” – im krót-
sze takie złącze, tym mniejsze są straty finansowe). Przy zapotrzebowaniu, określonym dla Po-



zycji 1 Pakietu 15 na 1000 zestawów/sztuk (każdy zestaw wyposażony w dren niskiego ciśnie-
nia z trójnikiem typu Y) zakup asortymentu, o którym mowa w Pytaniu 1, umożliwi Zamawia-
jącemu redukcję kosztów badań prowadzonych z wykorzystaniem nabywanych zestawów. 
Umożliwienie znacznej redukcji ilości środka kontrastowego wykorzystywanego w prowadzo-
nych badaniach, przyniesie Państwu wymierne korzyści finansowe (duże oszczędności w wy-
korzystaniu drogiego środka kontrastowego – obniżenie kosztów prowadzonych badań diagno-
stycznych).  
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .  

20. Czy w Pozycji 2 Pakietu 15 Zamawiający dopuści złożenie oferty na przedłużacze długości 
250 cm, dwutorowe, w kształcie litery Y (trójnik Y dysponujący różnej długości rozgałęzie-
niami, które wynosza odpowiednio: +/- 8 cm dla odgałęzienia po stronie kontrastu oraz +/- 15 
cm dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl), przezroczyste, o wytrzymałości ciśnieniowej 
do 350 PSI, wyposażone w zaworek antyzwrotny, pasujące do zestawów do eksploatacji 
pompy Optistar LE? 

             UZASADNIENIE: 
Opisane w Pytaniu 2 przedłużacze dostarczane są w ogromnych ilościach (setki tysięcy), od 
około 10 lat, do Użytkowników pomp do podawania kontrastu różnego typu, w tym Optistar, 
na terenie Polski, bez żadnych reklamacji czy zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników.  
Do grona stałych Odbiorców wyżej opisanych przedłużaczy należą m.in.  Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Koninie, Centrum Onkologii Instytut Oddział w Gliwicach, Wojskowy Instytut 
Medyczny w Warszawie, Białostockie Centrum Onkologii, Wojskowy Instytut Medycyny 
Lotniczej w Warszawie, Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersyteckie 
Centrum Kliniczne w Gdańsku i wiele innych, wiodących placówek służby zdrowia. 
Czynnikiem niezmiernie istotnym jest tutaj RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika, w 
jaki wyposażony jest omawiany łącznik. Krótsze odgałęzienie trójnika (o długości +/- 8 cm), 
odchodzące bezpośrednio od głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, 
pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego 
odgałęzienia, po podaniu środka cieniującego (zestawy jednorazowego użytku podlegają 
utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, że utylizacji podlegać także musi 
drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika, po wykonanym 
badaniu – im krótsze takie odgałęzienie, tym mniejsze są straty finansowe na niewykorzystanym 
w badaniu środku kontrastowym).  
Przy zapotrzebowaniu określonym dla Pozycji 2 Pakietu 15 na 2200 sztuk przedmiotowych 
złączy, zakup asortymentu, o którym mowa w Pytaniu 2, umożliwi Zamawiającemu znaczną 
redukcję kosztów prowadzonych badań, przynosząc placówce Zamawiającego wymierne 
korzyści finansowe (duże oszczędności w wykorzystaniu drogiego środka kontrastowego).  
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza . 
 

 
 
 
                                                                                                    …………………….. 
                                                                                                                Podpis  


