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MODYFIKACJA 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

           Działając na podstawie art. 38  ust. 2 i 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z
2013.907 ze  zmn.) zawiadamia się, że w postępowaniu nr 4/2014  na  dostawę drobnego sprzętu medycznego
na potrzeby  PCZ w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Zamawiający dokonał istotnych modyfikacji SIWZ w zakresie
wielkości  zamówienia tj.:
Ulega zmniejszeniu wielkość zamówienia z 36 pakietów na 32 pakiety:

-         w zakresie pakietu  119 – Zamawiający   rezygnuje z zamówienia na w/w pakiety

     W dniu 04.04.2014r. wpłynęły pytania :
pyt 1 
pakiet nr 33 poz. 1 – proszę o dopuszczenie rękawic foliowych o rozm. średnim?
Odp: Nie dopuszczamy, w siwz jest rozm. S. 
pyt 2 dot. pakietu nr 33, poz. 2 – proszę o dopuszczenie rękawic foliowych o rozm. dużym 
Odp: Nie, zamawiamy rozm. M.
pyt  3 dotyczy pakietu  nr  69  -   proszę  o dopuszczenie  kieliszków  plastikowych  pakowanych po  75  szt.  z
przeliczeniem ilości na opakowania po 75 szt, zaokrąglając do pełnych opakowań. 
Odp: Tak, dopuszczamy za odpowiednim przeliczeniem. 

      W tym samym dniu, 2014-04-04

Pytania do SIWZ, pakiet nr 68

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu nr 68 dopuści możliwość złożenia oferty na endoprotezy o 
średnicy 7F.

Odp: Nie. 

2. Czy Zamawiający w pozycji 5 i 6 Pakietu nr 68 dopuści możliwość złożenia oferty na endoprotezy o
średnicy 11,5F.

                      Odp: W poz. 5 tak, w poz. 6 – nie. 
Warszawa, 03.04.2014 r.  wpłynęły kolejne pytania:

 

Pakiet nr 46 „Zestaw cewników dwukanałowych do hemodializy”

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zestaw cewników dwukanałowych do hemodializy o następujących 
parametrach: sterylny, dwuświatłowy, polyueratanowy, dializacyjny, minimalny skład zestawu: 1x 



wkłucie, 1x prowadnik, 1x rozszerzacz, 1x prowadnik J-flex, 2x korek, 1x mini skalpel, o rozmiarach 11F 
i długości 20 cm?

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zestaw cewników dwukanałowych do hemodializy o następujących 
parametrach: sterylny, dwuświatłowy, polyueratanowy, dializacyjny, minimalny skład zestawu: 1x 
wkłucie, 1x prowadnik, 1x rozszerzacz, 1x prowadnik J-flex, 2x korek, 1x mini skalpel, o rozmiarach 11F 
i długości 15cm?

Odp: Zamawiający zrezygnował z tego pakietu. Pytanie jest bezzasadne. 

          Dnia 04.04.2014 r. wpłynęło  następujące pytanie: 

Dotyczy: PAKIET nr 87 – pojemniki plastikowe na wycinki

1) Czy  Zamawiający  w  pozycji  nr  1  dopuści  do  zaoferowania  pojemniki  o  pojemności  11  litrów  z
zachowaniem wszystkich pozostałych wymaganych parametrów?
Odp: Tak dopuszcza. 

Dotyczy: Cześć I, Rozdział 9 pkt 9.13 ppkt 9.13.1. w związku z pakietem 87 pozycją 1

Czy  Zamawiający  w  pakiecie  nr  87  pozycji  nr  1  odstąpi  od  wymogu  posiadania  dokumentów
dopuszczających  do  obrotu  i  tym  samym  przedstawienie  stosownego  oświadczenie  w  tym  zakresie  dla
omawianej pozycji? 
W/w produkt kwalifikuje się do wyrobów ogólnolaboratoryjnych/ niemedycznych. Nie podlega on obowiązkowi
wpisu do rejestru wyrobu medycznego. Dla produktów ogólnolaboratoryjnych producent nie ma obowiązku
wystawiania Deklaracji zgodności, która de facto jest dokumentem dopuszczającym do obrotu na terenie RP.  
Dla produktów ogólnolaboratoryjnych nie kwalifikowanych jako produkty medyczne (w rozumieniu Ustawy o
wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r.) polski ustawodawca nałożył 23 % stawkę VAT.  Nie dyskwalifikuje to
jednak w/w produktów do stosowania w placówkach lecznictwa.
Odp: Tak dopuszcza. 
Dotyczy zapisów umownych.
Czy  Zamawiający  wykreśli  z  umowy  zapis  z  par.3  ust  8  mówiący  iż:  „Wykonawca  zobowiązuje  się  do
informowania  Zamawiającego  (magazynu)  z  14  dniowym  wyprzedzeniem   o  spodziewanych  brakach
produkcyjnych towarów objętych umową lub o zbliżającym się końcu terminu  rejestracji oraz zagwarantowania
w związku z tym zapasu towaru.”
Wykonawca nie jest producentem oferowanego asortymentu a produkty oferowane  z zakresu pakietu nr 87
sprowadzane są  zza granicy m.in. z Włoch i Francji na specjalne zamówienia klienta. Wykonawca może nie
posiadać informacji od producenta o brakach produkcyjnych tym bardziej na przestrzeni 14 dni.

Odp:  Nie wykreśla  a wydłuża termin do 30 dni wyłącznie na dostawę pakietu 87. 
 

     W tym samym dniu  uczestnik postępowania przetargowego zwraca się z następującymi zapytaniami:

Pytanie 1  Pakiet 1  pozycja 22-28

Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  wydzielenie pozycji  22-28  do  osobnego  zadania?  Państwa  zgoda  zwiększy

konkurencyjność  postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców a co za tym idzie

uzyskanie naprawdę najkorzystniejszej oferty.

Odp:  Wydziela do nowego pakietu 1_wydz. 

Pytanie 2  Pakiet 2  pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do intubacji w rozmiarze 6 FR przeznaczoną dla rurek w rozm. 2,0 - 4,5 o 

długości całkowitej około 30,5cm?

Odp: Tak. 

Pytanie 3  Pakiet 2  pozycja 3-4



Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do intubacji w rozmiarze 10 FR przeznaczoną dla rurek w rozm. 4,5 - 6,5 o

długości całkowitej około 38cm?

Odp: Tak. 

Pytanie 4  Pakiet 2  pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do intubacji w rozmiarze 14 FR przeznaczoną dla rurek w rozm. 7,0 - 10,0 

o długości całkowitej około 38cm?

Odp: Tak. 

Pytanie 5 Pakiet 12  pozycja 6-10

Prosimy  Zamawiającego  o  wydzielenie  pozycji  nr  6-10  do  osobnego  zadania.  Państwa  zgoda  zwiększy

konkurencyjność  postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców a co za tym idzie

uzyskanie naprawdę najkorzystniejszej oferty. 

Odp:  Wydziela do nowego pakietu 12_wydz

Pytanie 6  Pakiet 13  pozycja 1-2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby przyrządy do przetaczania zawierały logo lub nazwę producenta na 

samym wyrobie. Informacje te zawarte są na opakowaniu jednostkowym, co umożliwia pełną identyfikację 

wyrobu. Obecny zapis znacznie ogranicza konkurencję uniemożliwiając Państwu uzyskanie najbardziej 

korzystnego rozwiązania.

Odp: Odstępuje. 

Pytanie 7 Pakiet 13  pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści komorę kroplową wykonaną z PCV?

Odp: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 Pakiet 13  pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści komorę kroplową o długości 6cm?

Odp: Tak. 

Pytanie 9 Pakiet 13  pozycja 2

Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  wydzielenie  pozycji  nr  2  do  osobnego  zadania?  Państwa  zgoda  zwiększy

konkurencyjność  postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców a co za tym idzie

uzyskanie naprawdę najkorzystniejszej oferty.

Odp: Tak, wydziela do nowego 13_1. 

Pytanie 10 Pakiet 13  pozycja 6

Prosimy  Zamawiającego  o  wydzielenie  pozycji  nr  6  do  osobnego  zadania.  Państwa  zgoda  zwiększy

konkurencyjność  postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców a co za tym idzie

uzyskanie naprawdę najkorzystniejszej oferty. 

Odp: Tak, wydziela do nowego 13_2. 

Pytanie  11 Pakiet  33  pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe w rozmiarach M i L zamiast S i M?

Odp: Nie. 

Pytanie  12 Pakiet  47  pozycja 3



Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 143x150x300?

Odp: Tak. 

Pytanie  13 Pakiet  47  pozycja 4

Czy  Zamawiający  dopuści  papier  w  rozmiarze  210x280x215  z  zachowaniem  podanych  ilości  bądź  z  ich

przeliczeniem?

Odp: Zgodnie z siwz. 

Pytanie  14 Pakiet  48  pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania papieru do videoprintera Mitsubishi K-61B czy K-65HM? 

Odp: Zamawiający zrezygnował z tego pakietu. 

Pytanie 15 Pakiet 62 Pozycja 1-9

Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra pakowane pojedynczo folia-papier?

Odp: Zamawiający zmienia treść pakietu na dreny pakowane podwójnie. Nowy pakiet dołącza się do 

niniejszego pisma. 

Pytanie 16 Pakiet 62 Pozycja 1-9

Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra o długości ramion 300x130mm?

Odp: Dopuszczamy taka długość z tym że zamawiamy inne dreny, silikonowe a nie lateksowe. 

Pytanie 17 Pakiet 67 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łączniki do ssaków i drenów niesterylne w rozm. 7-8 lub 7-11?

Odp: Nie. 

Pytanie 18 Pakiet 69 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniu a’75szt z przeliczeniem ilości?

Odp: Tak. 

Pytanie 19 Pakiet 85 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści tacę na leki o długości 375mm i szerokości 225mm?

Odp: Tak. 

Pytanie 20 Pakiet 85 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści tacę na leki o długości 425mm i szerokości 320mm?

Odp: Tak. 

Pytanie 21 Pakiet 94 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp: Tak. 

Pytanie 22 Pakiet 133 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena 4 światłową o długości 85cm?

Odp: Tak. 

     Zamawiający modyfikuje pakiet nr 6 dodając 3 pozycje oraz zmniejsza ilość w pozycji 2 z 600 sztuk na 300 

na 24 miesiące.  

         Dnia 04-04-2014 wpłynęły pytania: 

Pytanie 1 – Pakiet nr 13 poz. 1,2



Zwracam  się  z  prośbą  o  odstąpienie  od  wymogu,  aby  na  przyrządach  do  przetaczania  płynów
infuzyjnych  poz.1,  poz.  2,  znajdowała  się  nazwa  lub  logo  producenta.  Zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011  (Dz. U. nr 16, poz. 74 ust. 13 poz.1) „informacje
potrzebne  do  bezpiecznego  używania  wyrobu  medycznego  powinny  znajdować  się  na  samym  wyrobie
medycznym lub na opakowaniu każdego egzemplarza, lub na opakowaniu handlowym”. Zgodnie z powyższym
do  identyfikacji  przyrządu  wystarczy nazwa  umieszczona  na  opakowaniu  jednostkowym  oraz/lub  kartonie
zbiorczym. 
Ponadto nazwa/logo producenta umieszczona na samym wyrobie nie może służyć za podstawę do ewentualnej
reklamacji,  bądź  identyfikacji  w  przypadku  zdarzenia  medycznego,  ponieważ  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 (Dz. U. nr 16, poz. 74 ust. 13 poz.5) „wyrób medyczny i elementy do
niego  odłączalne muszą być  identyfikowane  kodem  lub numerem partii  lub  serii,  aby  można było  podjąć
odpowiednie  działania  w  celu  wykrycia  potencjalnego  zagrożenia”.  Zamawiający  nie  ustanowił  wymogu
umieszczenia  na  samym  wyrobie  kodu,  bądź  nr  serii,  a  jedynie  nazwę/logo  producenta,  co  w  świetle
obowiązującego prawa wydaje się być bezzasadne.

Wymóg ustanowiony przez Zamawiającego, może ponadto skutecznie ograniczyć możliwość wzięcia
udziału w rzeczonym postępowaniu, w Pakiecie nr 13, potencjalnym Wykonawcą, którzy posiadają w swoim
asortymencie  wymagane  przyrządy,  lecz  nie  spełniają  bezzasadnego  wymogu  umieszczenia  nazwy/loga
producenta na samym wyrobie medycznym.

W przypadku odmowy żądamy wprowadzenia wymogu dla całego pakiety nr 13 lub wytłumaczenie
Wykonawcom, dlaczego część przyrządów (tj. poz. 1 i poz. 2) ma być w pełni identyfikowalna przed jak i po
zakończeniu procedury medycznej, a np. przyrządy po przetaczania krwi już tego wymogu nie muszą spełniać. 
p: Odstępujemy. 
Pytanie 2- Pakiet nr 13, poz. 2

Czy  Zamawiający  dopuści  przyrząd  do  przetaczania  płynów  infuzyjnych  nie  zawierający  ftalanów,
posiadający standardowo ściętą (stożkowo), ostrą igłę biorczą, z komorą o części przezroczystej długości 55
mm, posiadający miejsce na kolec komory kroplowej w postaci „pochewki”, zabezpieczający przed zakłuciem po
wykonanej procedurze.
Odp: Dopuści, nie wymaga.
Pytanie 3 – Pakiet 13 poz. 2 i 6
Proszę o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie oddzielnego pakietu. Pozwoli to zaoferować nam konkurencyjną
ofertę. 
Odp: Tak, wydziela. Nowy pakiet nr 13_wydz. 

Pytanie 4 –  wzór umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie we wzorze umowy zapisu :

„Zamówienia częściowe będą składane do siedziby Wykonawcy, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku
w godz. 700-1200”

Zapis  taki  umożliwi  realizację  zamówienia  jeszcze  tego  samego  dnia  roboczego.  Natomiast,  z  przyczyn
logistycznych, nie jest możliwym, aby wykonawca zrealizował zamówienie złożone po godz. 1200 bieżącego dnia.
Odp: Nie wyrażamy zgody na taki zapis. 

  W nawiązaniu do pytań z  dnia 04.03.2014r.  W sprawie pakietu nr 119 – zamawiający informuje ,  iż

zrezygnował z zamówienia na ten pakiet. W pakiecie nr 9  mylnie podano ilości zamiast 12 miesięcy winno

być napisane 24 miesiące. 



  W dniu 07.04.2014 wpłynęło pytanie o treści: 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 80 w poz. 1- 4 wymaga aby rurki tracheostomijne posiadały mandryn z

otworem na prowadnicę Seldingera?  Rurki zawierające w/w mandryn wykorzystywane są w tracheostomii

przezskórnej metoda Griggsa wykonywane przez Zamawiającego?

Odp; Dopuści, nie wymaga. 

W dniu 04.04.2014r.  wpłynęło pytanie o treści: 

pyt 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie pakietu nr 78 na wyposażenie do respiratora INSPIRATION

na  dwa  osobne  pakiety?   Posiadamy  w  sprzedaży  zamienniki  czujników  przepływu,   które  są  w  pełni

kompatybilne z respiratorami marki Draeger. 

Odp: Nie wyrażamy zgody, czujniki są niekompatybilne i brakuje linii pomiarowej. 

           Dn. 04.04.2014 r.  wpłynęły pytania o treści;

 Dotyczy pakiet 6 poz. 1:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie najwyższej jakości obwodów o dł.1,6m przy zachowaniu pozostałych
parametrów siwz.

Dotyczy pakiet 6 poz. 2:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie najwyższej jakości obwodów o długościach dwóch rur 1,6m, trzecia
0,8m, sztywne końcówki, przy zachowaniu pozostałych parametrów siwz. 

Dotyczy pakiet 6 poz. 4:
Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego przy zachowaniu pozostałych parametrów siwz.

Dotyczy pakiet 6 poz. 5:
Zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  najwyższej  jakości  martwych  przestrzeni  o  długości  12cm  przy
zachowaniu pozostałych parametrów siwz.

Dotyczy pakiet 6 poz. 6:
Prosimy  o  dopuszczenie  martwa  przestrzeń  -  łącznik  o  karbowanych  powierzchniach  wewnętrznych  i
regulowanej długości, mikrobiologicznie czysty, 15 M/ 15 F, dł. 10 cm po rozciągnięciu. 

Dotyczy pakiet 6 poz. 7:
Prosimy o dopuszczenie najwyższej jakości: martwa przestrzeń z łącznikiem kątowym ok. 120 stopni, o dł. 18
cm przy zachowaniu pozostałych parametrów siwz.

Dotyczy pakiet 6 poz. 8:
Prosimy o dopuszczenie najwyższej jakości: martwa przestrzeń z łącznikiem kątowym ok. 120 stopni, o dł. 12
cm przy zachowaniu pozostałych parametrów siwz
Odp: Tak, wyrażamy zgodę na powyższe pytania. 

Dotyczy pakiet 46 poz. 1-2:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników o końcówkach niesilikonowanych lecz
odpornych  na  zaciski,  w  rozm.12Fr,  dł.  20cm  w  poz.1  i  16cm  
w poz.2, przekrój o konfiguracji  innej niż podwójne D, przy zachowaniu pozostałych parametrów siwz.
Odp: Zamawiający zrezygnował z w/w pakietu. Pytanie bezzasadne. 

Dotyczy postanowień siwz i projektu umowy:



1. Czy Zamawiający dopisze do §1 ust. 5 projektu umowy oraz do Części IV siwz zdanie: „Szpital zastrzega
sobie prawo zmiany ilości  zamawianego sprzętu  w granicach 20 % w stosunku do ilości  określonej  w
Formularzu cenowym.”?

         Odp: nie wyrażamy zgody na powyższy zapis. 
2. Zwracamy się  z  prośbą o zmianę zapisu §4 ust.  5 projektu umowy na:  „Jeżeli  należności  nie zostaną

uregulowane w terminie ustalonym w ust. 3 Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości odsetek za
zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za
okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i
doręczenia  dłużnikowi  faktury  lub  rachunku  –  do  dnia  zapłaty  w przypadku  opóźnienia  w  zapłacie
należności.”. 
Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r.

Odp: Informujemy, iż w umowie jest mowa o odsetkach ustawowych. 

3. Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów §6 ust. 1.1 a) i b) projektu umowy i zastąpienie ich zapisem o 

treści: „0,1% wartości opóźnionej części dostawy ponad termin określony w §3 ust. 1.”

Odp: Wyrażamy zgodę na powyższy zapis. 

4. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie pkt. 14.12.4 SIWZ zawierającego wymóg sporządzanie kopii tej części

oferty, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa.

Część oferty objęta tajemnicą przedsiębiorstwa będzie umieszczona w oddzielnej kopercie, niedostępnej 

dla innych Wykonawców.

Odp: Wyrażamy zgodę na wykreślenie owego zapisu. 

        W dniu 07.04.2014r. Wpłynęły kolejne pytania: 

Pakiet nr 2 – pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do intubacji w rozmiarze 3,0 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

TAK.

Pakiet nr 2 – pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do intubacji w rozmiarze 4,0 mm o długości 340 mm lub 370 mm, 

pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

TAK.

 Pakiet nr 2 – pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do intubacji w rozmiarze 5,0 mm o długości 370 mm, pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ?

TAK.

 Pakiet nr 2 – pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do intubacji w rozmiarze 5,0 mm o długości 600 mm, pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ?

TAK.

 Pakiet nr 69 – pozycja 1

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastikowych kieliszków do podawania leków bez przykrywki 

pakowanych po 75 sztuk w opakowaniu, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości do pełnego 

opakowania w górę.

TAK.



           Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych  075/744-
90-33. 

            Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania. 

sporządziła:  mgr  Ewelina Wincza 

z poważaniem 
 

Prezes Zarządu 
mgr Wiktor Król  


