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O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnienia zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 
postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetargu 
nieograniczonego, na „dostawę sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego 
użytku” PZP-225/01/2014 

 

Pytania do Umowy: 
§2 punkt 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 2 dni na 3 dni robocze od złożenia 
zamówienia przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. 
§6 punkt 1a): 
Wnosimy o dokonanie zmian w projekcie umowy oraz zmianę zakwestionowanych zapisów 
specyfikacji, umożliwiając nam przystąpienie do przetargu, w taki sposób aby zachodziła równość 
stron i aby ewentualna realizacja umowy w określonych przypadkach nie wyrządziła szkody 
wykonawcy. Przewidziane w § 6 ust. 1 projektu umowy kary umowne za odstąpienie od umowy, 
naliczane w wysokości 10% od wartości niezrealizowanej części umowy, uznać należy jako rażąco 
wygórowane.  
W związku z powyższym, prosimy o uwzględnienie w projekcie umowy zmiany zapisu dotyczącego 
naliczania kar umownych (§6. ust.1). Proponujemy, aby kary naliczane były w wysokości 5% od 
wartości niezrealizowanej części umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
§6 punkt 1b i c): 
Wnosimy o dokonanie zmian w projekcie umowy oraz zmianę zakwestionowanych zapisów 
specyfikacji, umożliwiając nam przystąpienie do przetargu, w taki sposób aby zachodziła równość 
stron i aby ewentualna realizacja umowy w określonych przypadkach nie wyrządziła szkody 
wykonawcy. Przewidziane w § 6 ust. 1 projektu umowy kary umowne za opóźnienie w dostawie oraz 
wymianie towaru, naliczane w wysokości 5% od wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, uznać należy jako rażąco wygórowane. Kara sama w sobie nie daje 
gwarancji zapewnienia terminowej dostawy towaru, a tym samym zapobieżenia wyrządzenia szkody 
zamawiającemu. 
W związku z powyższym, prosimy o uwzględnienie w projekcie umowy zmiany zapisu dotyczącego 
naliczania kar umownych (§6 ust.1). Proponujemy, aby kary naliczane były w wysokości 2% od 
wartości danego (niezrealizowanego, niedostarczonego itp.) zamówienia, danej reklamacji 
(wadliwego, reklamowanego itp. asortymentu) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytania do SIWZ: 
Pakiet I, poz. 5-6: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek intubacyjnych ze znacznikiem głębokości w 
postaci dwóch półpierścieni lub pierścieni wokół rurki, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?  
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyrazi zgodę. 
 



Pakiet I, poz. 7: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnicy intubacyjnej dla rurek w rozmiarze 6-11 
mm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?  
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyrazi zgodę. 
LUB 
Pakiet I, poz. 7: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnicy intubacyjnej o długości 340 mm dla 
rurek w rozmiarze 5-8 mm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?  
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyrazi zgodę. 
 
Pakiet I, poz. 10: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek ustno-gardłowych typu Guedel z 
zabezpieczeniem chroniącym przed zagryzieniem wykonanym z poliacetalu POM M90-04, który jest 
materiałem o wysokiej wytrzymałości, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyrazi zgodę. 
 
Pakiet I, poz. 12: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie techniki pomiarowej w wymienionym kardiomonitorze w 
celu zaoferowania Państwu prawidłowej linii do kapnografii. 
Odpowiedź: Linia łącząca filtr oddechowy z aparatem do znieczulania Julian, długość 3 m, 
zakończenie Luer-Lock z obu stron. 
 
Pakiet I, poz. 17: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do konikotomii bez skalpela, ponieważ 
oferowany zestaw zawiera specjalnie ścięty koniec igły eliminujący użycie skalpela oraz z kaniulą o 
średnicy 4 mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyrazi zgodę. 
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